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EUROPA-PARLAMENTETS OG RÅDETS DIREKTIV 2007/.../EF

af

om miljøkvalitetskrav 

inden for vandpolitikken og om ændring af 

direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 

84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF

EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET FOR DEN EUROPÆISKE UNION HAR –

under henvisning til traktaten om oprettelse af Det Europæiske Fællesskab, særlig artikel 175, 

stk. 1,

under henvisning til forslag fra Kommissionen,

under henvisning til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg1,

efter høring af Regionsudvalget,

efter proceduren i traktatens artikel 2512, og

ud fra følgende betragtninger:

                                               

1 EUT C 97 af 28.4.2007, s. 3
2 Europa-Parlamentets udtalelse af 22.5.2007 (endnu ikke offentliggort i EUT), Rådets fælles 

holdning af ... (endnu ikke offentliggjort i EUT) og Europa-Parlamentets holdning af ... 
(endnu ikke offentliggjort i EUT).
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(1) Kemisk forurening af overfladevand udgør en trussel for både vandmiljøet i form af akut 

og kronisk toksicitet over for vandorganismer, akkumulering i økosystemet og tab af leve-

steder og biodiversitet og for menneskers sundhed. I første række bør forureningsårsagerne 

identificeres og emissionerne bekæmpes ved kilden så effektivt som muligt i økonomisk og 

miljømæssig henseende.

(2) I Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 2002 om fastlæg-

gelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram1 erklæres det, at miljø og sundhed og 

livskvalitet er prioriterede indsatsområder i nævnte program, og det fremhæves navnlig, at 

der er behov for yderligere særlovgivning på det vandpolitiske område.

(3) I Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse 

af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger2 lægges der en strategi mod 

forurening af vand, og der kræves yderligere specifikke foranstaltninger til forureningskon-

trol og fastsættelse af miljøkvalitetskrav. Dette direktiv fastsætter miljøkvalitetskrav i hen-

hold til bestemmelserne og målene i direktiv 2000/60/EF.

(4) I overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, særlig stk. 1, litra a), bør med-

lemsstaterne iværksætte de nødvendige foranstaltninger i overensstemmelse med nævnte 

direktivs artikel 16, stk. 1 og stk. 8, med henblik på en progressiv reduktion af forurenin-

gen med prioriterede stoffer samt standsning eller udfasning af emissioner, udledninger og 

tab af prioriterede farlige stoffer.

                                               

1 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
2 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. Ændret ved beslutning nr. 2455/2001/EF (EUT L 331 af 

15.12.2001, s. 1).
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(5) Der er siden 2000 vedtaget en lang række fællesskabsretsakter, som udgør emissionskon-

trolforanstaltninger for de enkelte prioriterede stoffer som omhandlet i artikel 16 i direktiv 

2000/60/EF. Dertil kommer mange miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold til anden 

gældende fællesskabslovgivning. Derfor bør gennemførelse og revision af de gældende in-

strumenter prioriteres frem for indførelse af nye kontrolforanstaltninger.

(6) Hvad angår den emissionskontrol af prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse kilder, 

der er omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF, synes det mest omkostningseffektivt og 

rimeligt, hvis medlemsstaterne foruden at gennemføre anden gældende fællesskabslovgiv-

ning også om nødvendigt medtager passende kontrolforanstaltninger, jf. artikel 10 i direk-

tiv 2000/60/EF, i det indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert vandområdedistrikt i 

overensstemmelse med artikel 11 i nævnte direktiv.

(7) Ved Europa-Parlamentets og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. november 2001 

om vedtagelse af en liste over prioriterede stoffer inden for vandpolitik og om ændring af 

direktiv 2000/60/EF1 er der opstillet en første liste over 33 stoffer og stofgrupper, som er 

prioriterede med hensyn til en indsats på fællesskabsplan. Blandt disse stoffer er nogle 

identificeret som prioriterede farlige stoffer, for hvilke medlemsstaterne bør gennemføre de 

nødvendige foranstaltninger med henblik på at standse eller udfase emissioner, udledninger 

og tab. Nogle af stofferne var under fornyet gennemgang og bør klassificeres. Kommissio-

nen bør fortsætte gennemgangen af listen over prioriterede stoffer, idet den prioriterer stof-

fer med henblik på indsats på grundlag af vedtagne kriterier, der påviser risikoen for eller 

via vandmiljøet, i overensstemmelse med den tidsplan, der er fastsat i artikel 16 i direktiv 

2000/60/EF, og fremsætte forslag, hvor dette er hensigtsmæssigt.

                                               

1 EFT L 331 af 15.12.2001, s. 1.
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(8) I Fællesskabets interesse og af hensyn til mere effektive regler for beskyttelse af overfla-

devand bør der for forurenende stoffer, der er klassificeret som prioriterede stoffer, opstil-

les miljøkvalitetskrav på fællesskabsplan, mens medlemsstaterne for andre forurenende 

stoffer om nødvendigt kan fastsætte regler på nationalt plan under iagttagelse af de rele-

vante fællesskabsbestemmelser. Otte forurenende stoffer, der er omfattet af Rådets direktiv 

86/280/EØF af 12. juni 1986 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger 

af visse farlige stoffer, der er opført på liste I i bilaget til direktiv 76/464/EØF,1 og som 

indgår i den gruppe af stoffer, for hvilke medlemsstaterne, med forbehold af artikel 2 og 4 i 

direktiv 2000/60/EF, bør træffe foranstaltninger med henblik på at opnå god kemisk til-

stand i 2015, blev imidlertid ikke opført på listen over prioriterede stoffer. De fælles krav, 

der er opstillet for disse forurenende stoffer, har imidlertid vist sig nyttige, og reguleringen 

heraf bør fortsat ske på fællesskabsplan.

                                               

1 EFT L 181 af 4.7.1986, s. 16. Senest ændret ved direktiv 91/692/EØF (EFT L 377 af 
31.12.1991, s. 48).
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(9) Bestemmelserne om de aktuelle miljøkvalitetsmål, som er fastsat i Rådets direktiv 

82/176/EØF af 22. marts 1982 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger 

af kviksølv fra elektrolyse af alkaliske klorider1, Rådets direktiv 83/513/EØF af 26. sep-

tember 1983 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for udledninger af cadmium2, 

Rådets direktiv 84/156/EØF af 8. marts 1984 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger 

for udledninger af kviksølv fra andre sektorer end elektrolyse af alkalichlorider3, Rådets di-

rektiv 84/491/EØF af 9. oktober 1984 om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for ud-

ledninger af hexachlorcyklohexan4 og direktiv 86/280/EØF, bliver derfor overflødige og 

bør ophæves.

(10) Da vandmiljøet kan udsættes for både kortvarig og langvarig forurening, bør oplysninger 

om såvel akutte som kroniske virkninger indgå i grundlaget for fastsættelse af miljøkvali-

tetskravene. For at sikre forsvarlig beskyttelse af vandmiljøet og menneskers sundhed bør 

der fastsættes miljøkvalitetskrav udtrykt som årsgennemsnit på et niveau, der giver beskyt-

telse mod langtidseksponering, og højeste tilladte koncentrationer, der giver beskyttelse 

mod korttidseksponering.

                                               

1 EFT L 81 af 27.3.1986, s. 29. Ændret ved direktiv 91/692/EF.
2 EFT L 291 af 24.10.1983, s. 1. Ændret ved direktiv 91/692/EF.
3 EFT L 74 af 17.3.1984, s. 49. Ændret ved direktiv 91/692/EF.
4 EFT L 274 af 17.10.1984, s. 11. Ændret ved direktiv 91/692/EF.
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(11) I overensstemmelse med reglerne i afsnit 1.3.4 i bilag V til direktiv 2000/60/EF, kan med-

lemsstaterne, når de overvåger opfyldelsen af miljøkvalitetskravene, herunder de krav, der 

udtrykkes som højeste tilladte koncentrationer, benytte statistiske metoder, såsom percentil

beregning, til at tackle outliers (ekstreme afvigelser fra middelværdier) og fejlvisninger for 

at opnå et acceptabelt konfidensniveau og en acceptabel præcision. For at sikre, at med-

lemsstaternes overvågning er indbyrdes sammenlignelig, bør der ved anvendelse af ud-

valgsproceduren fastsættes nærmere bestemmelser om sådanne statistiske metoder.

(12) Fastsættelsen på fællesskabsplan af værdier for miljøkvalitetskrav bør på indeværende 

tidspunkt for størsteparten af stofferne begrænses til overfladevand. For hexachlorbenzen, 

hexachlorbutadien og kviksølv er det imidlertid ikke på fællesskabsplan muligt at sikre be-

skyttelse mod indirekte virkninger og sekundær forgiftning alene ved miljøkvalitetskrav til 

overfladevand. Derfor bør der på fællesskabsplan fastlægges miljøkvalitetskrav for biota 

for disse tre stoffer. For at give medlemsstaterne en vis smidighed i forhold til deres over-

vågningsstrategi bør de have mulighed for enten at overvåge og anvende disse miljøkvali-

tetskrav for biota eller at opstille strengere miljøkvalitetskrav for overfladevand, der yder 

det samme beskyttelsesniveau.
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(13) Endvidere bør medlemsstaterne kunne fastlægge miljøkvalitetskrav for sedimenter og/eller 

biota på nationalt plan og anvende disse miljøkvalitetskrav i stedet for de miljøkvalitets-

krav for vand, der er fastsat i nærværende direktiv. Sådanne miljøkvalitetskrav bør fastsæt-

tes efter en gennemsigtig procedure, der omfatter underretninger til Kommissionen og an-

dre medlemsstater for at sikre et beskyttelsesniveau, der svarer til de miljøkvalitetskrav for 

vand, der er fastlagt på fællesskabsplan. Kommissionen bør sammenfatte disse underret-

ninger i sine rapporter om gennemførelsen af direktiv 2000/60/EF. Endvidere bør med-

lemsstater, med forbehold af artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, træffe foranstaltninger med 

henblik på at sikre, at de aktuelle forureningsniveauer i biota og sedimenter ikke i væsent-

lig grad stiger, eftersom sedimenter og biota fortsat er vigtige matricer i medlemsstaternes 

overvågning af visse stoffer med henblik på vurdering af langtidsvirkningerne af menne-

skeskabte aktiviteter og tendenser.

(14) Medlemsstaterne skal opfylde Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten 

af drikkevand1 og forvalte de forekomster af overfladevand, der anvendes til indvinding af 

drikkevand, i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 2000/60/EF. Nærværende direktiv 

bør derfor gennemføres, uden at de bestemmelser, der indebærer strengere krav, tilsidesæt-

tes.

(15) I nærheden af udledninger fra punktkilder er koncentrationen af forurenende stoffer sæd-

vanligvis højere end koncentrationen i det omgivende vand. Derfor bør medlemsstater have 

mulighed for at gøre brug af blandingszoner, så længe de ikke påvirker det øvrige overfla-

devandområdes opfyldelse af de relevante miljøkvalitetskrav. Udstrækningen af blandings-

zoner bør begrænses til udledningspunkternes umiddelbare nærhed og være rimelig.

                                               

1 EUT L 330 af 5.12.1998, s. 32. Senest ændret ved tiltrædelsesakten af 2005.
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(16) Det er nødvendigt at kontrollere, at målene om standsning eller udfasning og reduktion i 

artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/60/EF overholdes, og at gøre vurderingen af over-

holdelsen af disse krav gennemsigtig, især med hensyn til, om emissioner, udledninger og 

tab som følge af menneskelige aktiviteter skal anses for signifikante. Desuden må en tids-

plan for standsning eller udfasning og reduktion altid være knyttet til en oversigt. Der bør 

også være mulighed for at vurdere gennemførelsen af artikel 4, stk. 4-7, i direktiv 

2000/60/EF. Der er ligeledes behov for et egnet værktøj til kvantificering af tab af stoffer 

ad naturlig vej eller som et resultat af naturlige processer, da en fuldstændig standsning el-

ler udfasning af emissionerne fra alle potentielle kilder ikke er mulig i disse tilfælde. For at 

opfylde disse behov bør hver medlemsstat for hvert vandområdedistrikt eller del af et 

vandområdedistrikt inden for dens område opstille en oversigt over alle emissioner, udled-

ninger og tab.

(17) For at undgå dobbeltarbejde under udarbejdelsen af disse oversigter og for at sikre, at over-

sigterne stemmer overens med andre eksisterende værktøjer inden for beskyttelse af over-

fladevand, bør medlemsstaterne anvende oplysninger, der er indsamlet i medfør af direktiv 

2000/60/EF og Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 166/2006 af 18. janu-

ar 2006 om oprettelse af et europæisk register over udledning og overførsel af forurenende 

stoffer1.

                                               

1 EUT L 33 af 4.2.2006, s. 1.



11486/3/07 REV 3 DS/an 9
DG I DA

(18) Til måling af basisværdierne i oversigten bør medlemsstaterne kunne vælge en egnet etårig 

referenceperiode, der bedre tilgodeser deres behov. Der bør dog tages hensyn til, at tab fra 

anvendelse af pesticider kan variere betydeligt fra år til år som følge af forskelle i doserin-

gen, f.eks. på grund af andre vejrforhold. Derfor bør medlemsstaterne for nogle af de stof-

fer, der er omfattet af Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 om markedsføring af 

plantebeskyttelsesmidler1, kunne vælge en treårig referenceperiode.

(19) For at optimere brugen af oversigten er det hensigtsmæssigt, at der fastsættes en tidsfrist 

for, hvornår Kommissionen skal have kontrolleret, at emissioner, udledninger og tab til-

nærmer sig målene i artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 2000/60/EF, jf. dog artikel 4, stk. 4 

og 5 i nævnte direktiv.

(20) Flere medlemsstater er berørt af forurening, der skyldes en forureningskilde uden for deres 

nationale jurisdiktion. Det er derfor hensigtsmæssigt at gøre det klart, at en medlemsstat 

ikke anses for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til dette direktiv, hvis en 

overskridelse af miljøkvalitetskravene skyldes en sådan grænseoverskridende forurening, 

under forudsætning af at visse betingelser er opfyldt, og at den pågældende medlemsstat på 

passende vis har udnyttet de relevante bestemmelser i direktiv 2000/60/EF.

(21) Kommissionen bør på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne undersøge behovet for 

supplerende specifikke foranstaltninger på fællesskabsplan og eventuelt fremsætte relevan-

te forslag.

                                               

1 EFT L 230 af 19.8.1991, s. 1. Senest ændret ved Kommissionens direktiv 2007/50/EF (EUT 
L 202 af 3.8.2007, s. 15).
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(22) Kriterierne for identificering af stoffer, der er persistente, bioakkumulerende og toksiske 

eller som anses for tilsvarende problematiske, bl.a. meget persistente og meget bio-

akkumulerende, jf. direktiv 2000/60/EF, er fastsat i den tekniske vejledning vedrørende ri-

sikovurdering til Kommissionens direktiv 93/67/EØF af 20. juli 1993 om fastsættelse af 

principperne for vurderingen af risikoen for mennesker og miljøet ved stoffer, der anmel-

des i overensstemmelse med Rådets direktiv 67/548/EØF1, Kommissionens forordning 

(EF) nr. 1488/94 af 28. juni 1994 om principperne for vurdering af risikoen for mennesker 

og miljø ved eksisterende stoffer i overensstemmelse med Rådets direktiv (EØF) nr. 

793/932 og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF af 16. februar 1998 om mar-

kedsføring af biocidholdige produkter3. For at sikre sammenhængen i fællesskabslovgiv-

ningen bør kun disse kriterier anvendes på de stoffer, der er under fornyet gennemgang 

ifølge beslutning nr. 2455/2001/EF, og bilag X til direktiv 2000/60/EF bør derfor erstattes i 

overensstemmelse hermed.

(23) Forpligtelserne ifølge de direktiver, der er opregnet i bilag IX til direktiv 2000/60/EF, er 

allerede indeholdt i Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret fore-

byggelse og bekæmpelse af forurening4 og i direktiv 2000/60/EF, og der kan garanteres 

mindst samme beskyttelsesniveau, hvis miljøkvalitetskravene fastholdes eller revurderes. 

For at sikre en ensartet tilgang til kemisk forurening af overfladevand og for at forenkle og 

tydeliggøre gældende fællesskabsret på området bør direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 

84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF ophæves med virkning fra den 22. decem-

ber 2012, jf. direktiv 2000/60/EF.

                                               

1 EFT L 227 af 8.9.1993, s. 9.
2 EFT L 161 af 29.6.1994, s. 3.
3 EFT L 123 af 24.4.1998, s. 1.
4 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.
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(24) Der er taget hensyn til de i direktiv 2000/60/EF omhandlede henstillinger, særlig henstil-

lingerne fra Den Videnskabelige Komité for Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø.

(25) I overensstemmelse med punkt 34 i den interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning1 til-

skyndes medlemsstaterne til både i egen og i Fællesskabets interesse at udarbejde og of-

fentliggøre deres egne oversigter, der så vidt muligt viser overensstemmelsen mellem dette 

direktiv og gennemførelsesforanstaltningerne.

(26) Målet for dette direktiv, nemlig at opnå en god kemisk tilstand for overfladevand ved at 

fastlægge miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og visse andre forurenende stoffer, kan 

ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af medlemsstaterne og kan derfor på grund af oprethol-

delse af samme beskyttelsesniveau for overfladevand i hele Fællesskabet bedre nås på fæl-

lesskabsplan. Fællesskabet kan derfor træffe foranstaltninger i overensstemmelse med sub-

sidiaritetsprincippet, jf. traktatens artikel 5. I overensstemmelse med proportionalitetsprin-

cippet, jf. nævnte artikel, går dette direktiv ikke ud over, hvad der er nødvendigt for at nå 

dette mål.

(27) Foranstaltninger til gennemførelse af dette direktiv bør vedtages i overensstemmelse med 

Rådets afgørelse 1999/468/EF af 28. juni 1999 om fastsættelse af de nærmere vilkår for 

udøvelsen af de gennemførelsesbeføjelser, der tillægges Kommissionen2.

                                               

1 EUT C 321 af 31.12.2003, s. 1.
2 EFT L 184 af 17.7.1999, s. 23. Ændret ved afgørelse 2006/512/EF (EUT L 200 af 

22.7.2006, s. 11).
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(28) Kommissionen bør navnlig tillægges beføjelse til at ændre punkt 3 i bilag I, del B. Da der 

er tale om en generel foranstaltning, som har til formål at ændre ikke-væsentlige bestem-

melser i dette direktiv eller at supplere det med nye ikke-væsentlige bestemmelser, skal 

foranstaltningen vedtages efter forskriftsproceduren med kontrol i artikel 5a i afgørelse nr. 

1999/468/EF -

UDSTEDT FØLGENDE DIREKTIV:

Artikel 1

Genstand

Med henblik på at opnå en god kemisk tilstand for overfladevand og i overensstemmelse med be-

stemmelserne og målene i artikel 4 i direktiv 2000/60/EF fastlægger dette direktiv miljøkvalitets-

krav for prioriterede stoffer og visse andre forurenende stoffer, jf. artikel 16 i direktiv 2000/60/EF.

Artikel 2

Definitioner

Definitionerne i direktiv 2000/60/EF gælder i nærværende direktiv.
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Artikel 3

Miljøkvalitetskrav

1. I overensstemmelse med artikel 1 i dette direktiv og artikel 4 i direktiv 2000/60/EF skal 

medlemsstaterne anvende miljøkvalitetskravene i bilag I, del A, til nærværende direktiv på 

overfladevandområder.

Medlemsstaterne anvender miljøkvalitetskravene på overfladevandområder i overens-

stemmelse med kravene i bilag I, del B.

2. Medlemsstaterne kan vælge at anvende miljøkvalitetskravene for sedimenter og/eller biota 

i stedet for kravene i bilag I, del A, på visse kategorier af overfladevand. Medlemsstater, 

der vælger denne mulighed:

a) anvender for kviksølv og kviksølvforbindelser et miljøkvalitetskrav på 20 µg/kg 

og/eller for hexachlorbenzen et miljøkvalitetskrav på 10 µg/kg og/eller for 

hexachlorbutadien et miljøkvalitetskrav på 55 µg/kg, idet disse miljøkvalitetskrav 

gælder for bløddele (vådvægt), idet der vælges den mest velegnede indikator blandt 

fisk, bløddyr, krebsdyr og anden biota,

b) fastsætter og anvender andre miljøkvalitetskrav end de i litra a) omhandlede for se-

dimenter og/eller biota for nærmere specificerede stoffer. Disse miljøkvalitetskrav 

skal give mindst samme beskyttelsesniveau som de miljøkvalitetskrav, der er fastsat 

for vand i bilag I, del A,
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c) fastsætter overvågningsfrekvensen for biota og/eller sedimenter for så vidt angår de 

stoffer, der er omhandlet i litra a) og b). Der skal dog foretages overvågning mindst 

en gang om året, medmindre teknisk viden og ekspertvurderinger begrunder et andet 

interval, og

d) underretter via det udvalg, der er nævnt i artikel 21 i direktiv 2000/60/EF, Kommis-

sionen og de øvrige medlemsstater om, hvilke stoffer miljøkvalitetskravene er fastsat 

for i overensstemmelse med litra b), årsagerne til, at denne fremgangsmåde benyttes, 

og grundlaget herfor, de alternative miljøkvalitetskrav, der er fastsat, herunder de da-

ta og den metode de bygger på, hvilke kategorier af overfladevand de finder anven-

delse på, samt den planlagte overvågningsfrekvens og begrundelsen herfor.

Kommissionen medtager et resumé af underretningerne i medfør af litra d) og bilag I, del 

A, note nr. viii), i de rapporter, der skal offentliggøres i overensstemmelse med artikel 18 i 

direktiv 2000/60/EF.

3. Medlemsstaterne analyserer de langsigtede udviklingstendenser for koncentrationerne af de 

prioriterede stoffer i bilag I, del A, som har tendens til at blive akkumuleret i sedimenter 

og/eller biota (der lægges særlig vægt på stof nr. 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 

og 30), på grundlag af overvågningen af vandtilstanden i overensstemmelse med artikel 8 i 

direktiv 2000/60/EF. De træffer med forbehold af artikel 4 i direktiv 2000/60/EF foran-

staltninger til at sikre, at sådanne koncentrationer ikke i væsentlig grad stiger i sedimenter 

og/eller relevant biota.



11486/3/07 REV 3 DS/an 15
DG I DA

Medlemsstaterne fastsætter overvågningsfrekvensen for sedimenter og/eller biota, således 

at der tilvejebringes tilstrækkelige data til en pålidelig analyse af de langsigtede udvik-

lingstendenser. Der bør som hovedregel foretages overvågning hvert tredje år, medmindre 

teknisk viden og ekspertvurderinger begrunder et andet interval.

4. Kommissionen følger den tekniske og videnskabelige udvikling, herunder konklusionen på 

risikovurderingerne i artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 2000/60/EF, samt informati-

onen fra den registrering af stoffer, der offentliggøres i henhold til artikel 119 i forordning 

(EF) nr. 1907/2006, og fremsætter om nødvendigt forslag om revision af miljøkvalitetskra-

vene i bilag I, del A, til nærværende direktiv efter proceduren i traktatens artikel 251 og ef-

ter tidsplanen i artikel 16, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF.

5. Punkt 3 i bilag I, del B, til nærværende direktiv kan ændres efter forskriftsproceduren med 

kontrol i artikel 5a i afgørelse nr. 1999/468/EF.

Artikel 4

Blandingszoner

1. Medlemsstaterne kan udpege blandingszoner omkring udledningspunkter. Koncentratio-

nerne af et eller flere forurenende stoffer inden for sådanne blandingszoner kan overskride 

de relevante miljøkvalitetskrav, hvis de ikke påvirker det øvrige overfladevandområdes op-

fyldelse af disse krav.
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2. De medlemsstater, der udpeger blandingszoner, skal lade en beskrivelse af de fremgangs-

måder og metoder, der er anvendt til at afgrænse disse zoner, indgå i de vandområdeplaner, 

der fremlægges i overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 2000/60/EF.

3. De medlemsstater, der udpeger blandingszoner, skal påse, at udstrækningen af de enkelte 

zoner er:

a) begrænset til udledningspunkternes umiddelbare nærhed

b) afpasset efter koncentrationerne af forurenende stoffer ved udledningspunktet og ef-

ter de betingelser for udledning af forurenende stoffer, der er fastsat i de forudgående 

reguleringer, såsom godkendelser og/eller tilladelser, der er omhandlet i artikel 11, 

stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF og enhver anden relevant fællesskabsforskrift, i 

overensstemmelse med anvendelsen af de bedste tilgængelige teknikker og artikel 10 

i direktiv 2000/60/EF, navnlig efter at disse forudgående reguleringer er blevet revi-

deret.

Artikel 5

Oversigt over emissioner, udledninger og tab

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af oplysninger, der indsamles i medfør af artikel 5 

og 8 i direktiv 2000/60/EF og forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt over emissioner, 

udledninger og tab af alle prioriterede stoffer og forurenende stoffer, der er opregnet i bi-

lag I, del A, til nærværende direktiv for hvert vandområdedistrikt eller del af et vandområ-

dedistrikt inden for dens territorium.
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2. Referenceperioden for den skønsmæssige ansættelse af de værdier for forurenende stoffer, 

som skal anføres i oversigten i stk. 1, er et af årene fra 2008 til 2010.

For prioriterede stoffer og forurenende stoffer, der er omfattet af direktiv 91/414/EØF, kan 

dog som værdi anføres gennemsnittet af årene 2008, 2009 og 2010.

3. Medlemsstaterne giver Kommissionen meddelelse om de oversigter, der etableres i over-

ensstemmelse med stk. 1 i denne artikel, herunder de respektive referenceperioder, i over-

ensstemmelse med rapporteringskravene i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2006/60/EF.

4. Medlemsstaterne ajourfører deres oversigter som led i den revision af analyser, som er om-

handlet i artikel 5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

Som referenceperiode ved fastsættelse af værdier i de ajourførte oversigter benyttes det 

sidste år, inden den pågældende analyse skal være afsluttet. For prioriterede stoffer og for-

urenende stoffer, der er omfattet af direktiv 91/414/EØF, kan dog som værdi anføres gen-

nemsnittet af de seneste tre år inden afslutningen af analysen.

Medlemsstaterne offentliggør de ajourførte oversigter i deres ajourførte vandområdeplaner 

som omhandlet i artikel 13, stk. 7, i direktiv 2000/60/EF.

5. Kommissionen kontrollerer senest i 2025, at emissioner, udledninger og tab som reflekteret 

i oversigten tilnærmer sig målene om reduktion eller standsning i artikel 4, stk. 1, litra a), 

nr. iv), i direktiv 2000/60/EF, jf. dog artikel 4, stk. 4 og 5, i nævnte direktiv.
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Artikel 6

Grænseoverskridende forurening

1. En medlemsstat anses ikke for at have misligholdt sine forpligtelser i henhold til nærvæ-

rende direktiv som følge af overskridelse af miljøkvalitetskravene, hvis den kan dokumen-

tere:

a) at overskridelsen skyldtes en forureningskilde uden for dens nationale jurisdiktion, 

og

b) at den på grund af denne grænseoverskridende forurening ikke havde mulighed for at 

træffe effektive foranstaltninger til at opfylde de pågældende miljøkvalitetskrav, og

c) at den havde benyttet de koordineringsmekanismer, der er omhandlet i artikel 3 i di-

rektiv 2000/60/EF og om nødvendigt benyttet sig af bestemmelserne i artikel 4, 

stk. 4, 5 og 6, i samme direktiv for de forekomster af vand, der er ramt af grænse-

overskridende forurening.

2. Medlemsstaterne skal benytte mekanismen i artikel 12 i direktiv 2000/60/EF til at forelæg-

ge Kommissionen de nødvendige oplysninger i de tilfælde, der er omhandlet i stk. 1, og fo-

relægge et resumé af de foranstaltninger, der er truffet over for den grænseoverskridende 

forurening i den pågældende vandområdeplan, i overensstemmelse med rapporteringskra-

vene i artikel 15, stk. 1, i direktiv 2006/60/EF.
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Artikel 7

Revision

Kommissionen undersøger på grundlag af rapporter fra medlemsstaterne, herunder de i artikel 12 i 

direktiv 2000/60/EF omhandlede rapporter, og navnlig rapporter om grænseoverskridende forure-

ning, behovet for supplerende specifikke foranstaltninger på fællesskabsplan, som f.eks. emissions-

kontrol. Den meddeler Europa-Parlamentet og Rådet sine konklusioner i den rapport, der udarbejdes 

i overensstemmelse med artikel 18, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, eventuelt suppleret med relevante 

forslag.

Artikel 8

Ændring af direktiv 2000/60/EF

Bilag X til direktiv 2000/60/EF affattes som angivet i nærværende direktivs bilag II.

Artikel 9

Ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 

84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF

1. I direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF og 84/491/EØF udgår bilag II.

2. Rubrik B i afsnit I-XI i bilag II til direktiv 86/280/EØF udgår.
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Artikel 10

Ophævelse af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 

84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF

1. Direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF ophæves 

med virkning fra den 22. december 2012.

2. Indtil den 22. december 2012 kan medlemsstaterne gennemføre overvågning og rapporte-

ring i overensstemmelse med artikel 5, 8 og 15 i direktiv 2000/60/EF i stedet for at gen-

nemføre dem i overensstemmelse med de i stk. 1 i denne artikel anførte direktiver.

Artikel 11

Gennemførelse

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige love og administrative bestemmelser i kraft for at 

efterkomme dette direktiv senest den ....*.

Bestemmelserne skal ved vedtagelsen indeholde en henvisning til dette direktiv eller skal 

ved offentliggørelsen ledsages af en sådan henvisning. De nærmere regler for henvisningen 

fastsættes af medlemsstaterne.

2. Medlemsstaterne tilsender Kommissionen de vigtigste nationale bestemmelser, som de ud-

steder på det område, der er omfattet af dette direktiv.

                                               

* EUT: 18 måneder efter datoen for dette direktivs ikrafttræden.
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Artikel 12

Ikrafttrædelse

Dette direktiv træder i kraft på tyvendedagen efter offentliggørelsen i Den Europæiske Unions Ti-

dende.

Artikel 13

Adressater

Dette direktiv er rettet til medlemsstaterne.

Udfærdiget i Bruxelles,

På Europa-Parlamentets vegne På Rådets vegne

Formand Formand
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BILAG I

MILJØKVALITETSKRAV FOR PRIORITEREDE STOFFER 

OG VISSE ANDRE FORURENENDE STOFFER

DEL A: MILJØKVALITETSKRAV (EQS)

AA: årsgennemsnit

MAC: højeste tilladte koncentration

Enhed: [µg/l]

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(1) Alachlor 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7

(2) Anthracen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4

(3) Atrazin 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0

(4) Benzen 71-43-2 10 8 50 50

(5) Bromerede 
diphenylethereiv

32534-81-9 0,0005 0,0002 anvendes 
ikke

anvendes ikke

                                               

1 CAS: Chemical Abstracts Service.
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(6) Cadmium og 
cadmiumforbin-
delser

(afhængigt af 
vandets 
hårdhedsgrad)v

7440-43-9 ≤ 0,08 (klas-
se 1)

0,08 (klasse 2)

0,09 (klasse 3)

0,15 (klasse 4)

0,25 (klasse 5)

0,2 ≤ 0,45 (klas-
se 1)

0,45 (klasse 2)

0,6 (klasse 3)

0,9 (klasse 4)

1,5 (klasse 5)

(6a) Tetrachlormethanvi 56-23-5 12 12 anvendes ikke anvendes ikke

(7) C10-13-
chloralkaner

85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4

(8) Chlorfenvinphos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3

(9) Chlorpyrifos 
(chlorpyrifos-
ethyl)

2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(9a) Cyclodiene-
pesticider:

aldrinvi

dieldrinvi

endrinvi

isodrinvi

309-00-2

60-57-1

72-20-8

465-73-6

Σ=0,01 Σ=0,005 anvendes ikke anvendes ikke

DDT i altvii, vi anvendes ikke 0,025 0,025 anvendes ikke anvendes ikke(9b)

para-para-DDTvi 50-29-3 0,01 0,01 anvendes ikke anvendes ikke 

(10) 1,2-dichlorethan 107-06-2 10 10 anvendes ikke anvendes ikke

(11) Dichlormethan 75-09-2 20 20 anvendes ikke anvendes ikke 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(12) Di(2-ethylhexyl) 
phthalat (DEHP)

117-81-7 1,3 1,3 anvendes ikke anvendes ikke 

(13) Diuron 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8

(14) Endosulfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0,004

(15) Fluoranthen 206-44-0 0,1 0,1 1 1

(16) Hexachlorbenzen 118-74-1 0,01viii 0,01viii 0,05 0,05

(17) Hexachlor-
butadien

87-68-3 0,1viii 0,1viii 0,6 0,6

(18) Hexachlor-
cyclohexan

608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02

(19) Isoproturon 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0

(20) Bly og 
blyforbindelser

7439-92-1 7,2 7,2 anvendes ikke anvendes ikke 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(21) Kviksølv og 
kviksølv-
forbindelser

7439-97-6 0,05viii 0,05viii 0,07 0,07

(22) Naphthalen 91-20-3 2,4 1,2 anvendes ikke anvendes ikke 

(23) Nikkel og 
nikkelforbindelser

7440-02-0 20 20 anvendes ikke anvendes ikke 

(24) Nonylphenol (4-
nonylphenol)

104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0

(25) Octylphenol ((4-
(1,1’,3,3’-
tetramethylbutyl)-
phenol))

140-66-9 0,1 0,01 anvendes ikke anvendes ikke 

(26) Pentachlorbenzen 608-93-5 0,007 0,0007 anvendes ikke anvendes ikke 

(27) Pentachlorphenol 87-86-5 0,4 0,4 1 1
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

Polyaromatiske 
kulbrinter (PAH)ix

anvendes ikke anvendes 
ikke 

anvendes ikke anvendes ikke anvendes ikke 

Benzo(a)-pyren 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1

Benzo(b)fluor-
anthene

205-99-2

Benzo(k)fluor-
anthene

207-08-9

Σ=0,03 Σ=0,03 anvendes ikke anvendes ikke 

Benzo(g,h,i)
perylen

191-24-2

(28)

Indeno(1,2,3-
cd)pyren

193-39-5

Σ=0,002 Σ=0,002 anvendes ikke anvendes ikke 

(29) Simazin 122-34-9 1 1 4 4

(29a) Tetrachlorethylenvi 127-18-4 10 10 anvendes ikke anvendes ikke 

(29b) Trichlorethylenvi 79-01-6 10 10 anvendes ikke anvendes ikke 
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-nummer1 AA-EQSi

Indvandii

AA-EQSi

Andet overfla-
devand

MAC-EQSiii

Indvandii

MAC-EQSiii

Andet over-
fladevand

(30) Tributyltin-
forbindelser 
(tributyltinkation)

36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015

(31) Trichlorbenzener 12002-48-1 0,4 0,4 anvendes ikke anvendes ikke 

(32) Trichlormethan 67-66-3 2,5 2,5 anvendes ikke anvendes ikke 

(33) Trifluralin 1582-09-8 0,03 0,03 anvendes ikke anvendes ikke 

__________________________________

i Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemsnit (AA-EQS). Med-
mindre andet er angivet, gælder det for den samlede koncentration af alle isomerer.

ii Indvande omfatter vandløb og søer og dertil knyttede kunstige eller stærkt modificerede 
vandområder.

iii Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som højeste tilladte koncentration (MAC-
EQS). Hvis der under MAC-EQS er anført "anvendes ikke", betragtes AA-EQS-værdierne 
som beskyttelse mod kortvarig høj forurening i kontinuerlige udledninger, da de er væsent-
ligt lavere end de værdier, der er afledt af den akutte toksicitet.

iv For den gruppe prioriterede stoffer, som bromerede diphenylethere på listen (nr. 5) i be-
slutning 2455/2001/EF omfatter, er der kun fastlagt et miljøkvalitetskrav for congener 
nummer 28, 47, 99, 100, 153 og 154.
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v For cadmium og cadmiumforbindelser (nr. 6) afhænger EQS-værdierne af vandets hård-
hedsgrad, som opdeles i fem klasser (klasse 1:<40 mg CaCO3/l, klasse 2:40 til <50 mg 
CaCO3/l, klasse 3:50 til <100 mg CaCO3/l, klasse 4: 100 til <200 mg CaCO3/l og klasse 5: 
≥200 mg CaCO3/l).

vi Dette stof er ikke et prioriteret stof, men et af de andre forurenende stoffer, for hvilke mil-
jøkvalitetskravene er identiske med de EQS-værdier, der er fastsat i den lovgivning, der 
gælder, indtil dette direktiv træder i kraft.

vii DDT i alt udgøres af summen af isomererne 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p-chlorphenyl)ethan 
(CAS-nummer 50-29-3; EU-nummer 200-024-3); 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorphenyl)-2-(p-
chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 789-02-6; EU-nummer 212-332-5); 1,1-dichlor-2,2-
bis(p-chlorphenyl)ethylen (CAS-nummer 72-55-9; EU-nummer 200-784-6) og 1,1-dichlor-
2,2-bis (p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 72-54-8; EU-nummer 200-783-0).

viii Hvis medlemsstaterne ikke anvender miljøkvalitetskravene for biota, indfører de strengere 
miljøkvalitetskrav for vand for at opnå samme beskyttelsesniveau som miljøkvalitetskra-
vene for biota i artikel 3, stk. 2. De underretter via det udvalg, der er nævnt i artikel 21 i di-
rektiv 2000/60/EF, Kommissionen og de øvrige medlemsstater om årsagerne til, at denne 
fremgangsmåde benyttes, og grundlaget herfor, de alternative miljøkvalitetskrav for vand, 
der er fastsat, herunder de data og den metode de bygger på, samt hvilke kategorier af 
overfladevand de finder anvendelse på.

ix For gruppen af polyaromatiske kulbrinter (PAH) (nr. 28) finder hvert enkelt miljøkvalitets-
krav anvendelse, dvs. at miljøkvalitetskravet for benzo(a)pyren, miljøkvalitetskravet for 
summen af benzo(b)fluoranthen og benzo(k)fluoranthen og miljøkvalitetskravet for sum-
men af benzo(g,h,i)perylen og indeno(1,2,3-cd)pyren skal overholdes.
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DEL B: ANVENDELSE AF DE I DEL A ANFØRTE MILJØKVALITETSKRAV 

1. Kolonne 4 og 5 i tabellen: For et givet overfladevandområde betyder anvendelse af AA-

EQS, at det aritmetiske gennemsnit af koncentrationer, der er målt på forskellige tidspunk-

ter af året, ved hvert repræsentativt målepunkt inden for vandområdet ikke overstiger krav-

værdien.

Beregningen af det aritmetiske gennemsnit og den benyttede analysemetode skal være i 

overensstemmelse med Kommissionens afgørelse .../... af …* om vedtagelse af tekniske 

specifikationer for kemisk overvågning og kvalitet vedrørende analyseresultater i overens-

stemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF1, herunder hvordan 

miljøkvalitetskravene anvendes, hvis der ikke er nogen hensigtsmæssig analysemetode, 

som opfylder minimumskriterierne.

2. Kolonne 6 og 7 i tabellen: For et givet overfladevandområde betyder anvendelse af MAC-

EQS, at den koncentration, der er målt ved hvert repræsentativt målepunkt inden for vand-

området, ikke er højere end kravværdien.

                                               

* EUT: Indsæt venligst nummer og dato på denne afgørelse.
1 EUT L
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I overensstemmelse med afsnit 1.3.4 i bilag V til direktiv 2000/60/EF kan medlemsstaterne 

dog indføre statistiske metoder, som f.eks. percentil beregning, for at opnå et acceptabelt 

konfidensniveau og en acceptabel præcision med henblik på at fastslå, om MAC-EQS er 

overholdt. Hvis de gør det, skal de statistiske metoder være i overensstemmelse med de 

nærmere bestemmelser, der er fastsat efter proceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 

2000/60/EF.

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er med undtagelse af cadmium, bly, kviksølv og nikkel 

(i det følgende benævnt "metaller") udtrykt som samlet koncentration i hele vandprøven. 

For metallers vedkommende gælder miljøkvalitetskravene for koncentrationen i opløsning,

dvs. den opløste fase af en vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 µm filter eller be-

handlet tilsvarende.

Medlemsstaterne kan, når de vurderer overvågningsresultaterne i forhold til miljøkvalitets-

kravene, tage hensyn til:

a) de naturlige baggrundskoncentrationer af metaller og metalforbindelser, hvis de gør 

det umuligt at overholde EQS-værdien, og

b) vandets hårdhed, pH eller andre kvalitetsparametre, der påvirker metallers biotilgæn-

gelighed.
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BILAG II

Bilag X til direktiv 2006/60/EF erstattes af følgende bilag:

"BILAG X

LISTE OVER PRIORITEREDE STOFFER 

INDEN FOR VANDPOLITIK

Nr. CAS-nummer1 EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn* Identificeret 
som priorite-
ret farligt stof

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

(2) 120-12-7 204-371-1 Anthracen X

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

(4) 71-43-2 200-753-7 Benzen

(5) anvendes ikke anvendes ikke Bromerede diphenylethere** X***

32534-81-9 anvendes ikke pentabromdiphenylether 
(congener nummer 28, 47, 99, 
100, 153 og 154)*

(6) 7440-43-9 231-152-8 Cadmium og 
cadmiumforbindelser

X

(7) 85535-84-8 287-476-5 Chloralkaner, C10-13
** X

(8) 470-90-6 207-432-0 Chlorfenvinphos

(9) 2921-88-2 220-864-4 Chlorpyrifos
(chlorpyrifosethyl)

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-dichlorethan

                                               

1 CAS: Chemical Abstracts Service
2 EU-nummer: Den Europæiske Fortegnelse over Markedsførte Kemiske Stoffer (EINECS) 

eller Den Europæiske Liste over Anmeldte Kemiske Stoffer (ELINCS).
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Nr. CAS-nummer1 EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn* Identificeret 
som priorite-
ret farligt stof

(11) 75-09-2 200-838-9 Dichlormethan

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

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

(14) 115-29-7 204-079-4 Endosulfan X

(15) 206-44-0 205-912-4 Fluoranthen****

(16) 118-74-1 204-273-9 Hexachlorbenzen X

(17) 87-68-3 201-765-5 Hexachlorbutadien X

(18) 608-73-1 210-158-9 Hexachlorcyclohexan X

(19) 34123-59-6 251-835-4 Isoproturon

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly og blyforbindelser

(21) 7439-97-6 231-106-7 Kviksølv og kviksølvforbindelser X

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

(23) 7440-02-0 231-111-14 Nikkel og nikkelforbindelser

(24) 25154-52-3 246-672-0 Nonylphenol X

104-40-5 203-199-4 (4-nonylphenol)* X
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Nr. CAS-nummer1 EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn* Identificeret 
som priorite-
ret farligt stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol

140-66-9 anvendes ikke (4-(1,1’,3,3’-tetramethylbutyl)-
phenol)*

(26) 608-93-5 210-172-5 Pentachlorbenzen X

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

(28) anvendes ikke anvendes ikke Polyaromatiske kulbrinter X

50-32-8 200-028-5 (Benzo(a)pyren) X

205-99-2 205-911-9 (Benzo(b)fluoranthen) X

191-24-2 205-883-8 (Benzo(g,h,i)perylen) X

207-08-9 205-916-6 (Benzo(k)fluoranthen) X

193-39-5 205-893-2 (Indeno(1,2,3-cd)pyren) X

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

(30) anvendes ikke anvendes ikke Tributyltinforbindelser X

36643-28-4 anvendes ikke Tributyltin-kation X
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Nr. CAS-nummer1 EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn* Identificeret 
som priorite-
ret farligt stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzener

(32) 67-66-3 200-663-8 Trichloromethan (chloroform)

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

* Hvor der er udvalgt en gruppe af stoffer, er typiske enkeltstoffer anført som indikatorer (i 
parentes og uden nummer). For disse grupper af stoffer skal indikatoren defineres på 
grundlag af den analytiske metode.

** Disse grupper af stoffer omfatter normalt et stort antal enkeltstoffer. Det er ikke i øjeblik-
ket muligt at oplyse egnede indikatorer.

*** Kun pentabrombiphenylether (CAS-nummer 32534-81-9).

**** Fluoranthen figurerer på listen som indikator for andre, farligere polyaromatiske hydro-
carboner."
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I. INDLEDNING

Kommissionen vedtog sit forslag1 til direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken 

og om ændring af direktiv 2000/60/EF i juli 2006.

Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse i maj 2007.2

Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse i april 2007.3 Regionsudval-

get har ikke afgivet udtalelse.

Rådet vedtog sin fælles holdning den 20. december 2007.

II. FORMÅL

Det foreslåede direktiv fastlægger miljøkvalitetskrav (EQS) for prioriterede stoffer og visse 

andre forurenende stoffer, jf. artikel 16 i direktiv 2000/60/EF ("vandrammedirektivet").

                                               
1 Dok. 11816/06.
2 Dok. 9744/07.
3 EUT C 97 af 28.4.2007, s. 3.
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III. ANALYSE AF DEN FÆLLES HOLDNING

1. Generelt

I den fælles holdning er flere af Europa-Parlamentets førstebehandlingsændringer ind-

arbejdet, enten ordret, delvis eller i ånden. De fleste af ændringerne er imidlertid ikke 

medtaget, fordi Rådet ligesom Kommissionen mener, at de er unødvendige og/eller 

uønskede.

Den fælles holdning indeholder også en række ændringer ud over dem, der omhandles i 

Europa-Parlamentets førstebehandlingsudtalelse. Substansændringerne gennemgås ne-

denfor. Hertil kommer en række redaktionelle ændringer, der skal gøre teksten klarere 

eller sikre en overordnet konsekvens i direktivet.

2. Genstand og definitioner (artikel 1 og 2)

Artikel 1 er delvis i overensstemmelse med ændring 20, idet den præciserer, at direkti-

vet fastlægger miljøkvalitetskrav med henblik på at opnå en god kemisk tilstand i over-

ensstemmelse med bestemmelserne og målsætningerne i vandrammedirektivet. Den fæl-

les holdning indeholder en ny artikel 2, der skal præcisere, at definitionerne i vandram-

medirektivet finder anvendelse.
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3. Miljøkvalitetskrav (artikel 3 og bilag I)

Artikel 3 er delvis i overensstemmelse med ændring 21 og 66, idet stk. 1 tydeliggør 

sammenkædningen med vandrammedirektivet. Artiklen er også delvis i overensstem-

melse med ændring 26, da medlemsstaterne med det nye stk. 2 får mulighed for at fore-

tage overvågning af biota eller sedimenter på visse vilkår.

Det præciseres i artikel 3, stk. 3, at medlemsstaterne ud over at anvende miljøkvalitets-

kravene bør analysere de langsigtede udviklingstendenser for de prioriterede stoffer, 

som har tendens til at blive akkumuleret i sedimenter og/eller biota.

Artikel 3, stk. 4, indeholder en henvisning til REACH-forordningen og er derfor helt i 

overensstemmelse med ændring 29.

I henhold til artikel 3, stk. 5, skal der anvendes forskriftsprocedure med kontrol, efter-

som ændringer af de nærmere bestemmelser om overvågning af metaller ville være en 

ændring af selve direktivteksten.

Bilag I, del A, er i overensstemmelse med sigtet med ændring 50 og 51, for så vidt som 

det kombinerer tabellen med miljøkvalitetskrav (EQS) for andre stoffer med tabellen for 

prioriterede stoffer. Det præciseres imidlertid, at når tabellerne kombineres, betyder det 

ikke, at de andre forurenende stoffer omklassificeres som prioriterede stoffer, hvilket 

ville tilsidesætte de klassificeringer, som Europa-Parlamentet og Rådet vedtog med be-

slutning nr. 2455/2001/EF.

Bilag I, del B, er delvis i overensstemmelse med sigtet med ændring 30 og i vid ud-

strækning i overensstemmelse med sigtet med ændring 52, idet det giver større mulig-

hed for at tage hensyn til baggrundskoncentrationer af metaller, og disse bestemmelser 

vil kunne ændres ved anvendelse af udvalgsprocedure. Det indeholder en præcisering 

med hensyn til de analysemetoder og statistiske metoder, der skal anvendes.
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4. Overgangsområder (artikel 4)

Artikel 4 er delvis i overensstemmelse med sigtet med ændring 35 og 36, da det præci-

seres, at overgangsområdernes udstrækning skal være afpasset og revideres regelmæs-

sigt. I den fælles holdning anvendes det kortere og klarere udtryk "overgangsområder" 

frem for "overgangsområder, hvor kravene må overskrides".

Den fælles holdning indeholder ikke nogen bestemmelse om anvendelse af udvalgspro-

cedure. Kommissionen vil i stedet udstede retningslinjer for artiklens gennemførelse.

5. Oversigt over emissioner, udledninger og tab (artikel 5)

Ændring 40 er delvis indarbejdet i artikel 5. Rådet kan ikke acceptere de øvrige ændrin-

ger vedrørende oversigten, da det finder, at de ville pålægge medlemsstaterne urimelige 

ekstra administrative byrder, at de ville være uforenelige med vandrammedirektivet, 

eller at de er unødvendige.

Den fælles holdning indeholder heller ikke i denne forbindelse nogen bestemmelse om 

anvendelse af udvalgsprocedure. Kommissionen vil i stedet udstede retningslinjer for 

artiklens gennemførelse.

6. Grænseoverskridende forurening (artikel 6)

Den fælles holdning indeholder en ny artikel, der skal præcisere medlemsstaternes for-

pligtelser i forbindelse med grænseoverskridende forurening. Den er delvis i overens-

stemmelse med ændring 24 og 47.

7. Revision (artikel 7)

Ifølge den nye artikel 7 skal Kommissionen undersøge behovet for supplerende speci-

fikke foranstaltninger på fællesskabsplan. Dette er delvis eller principielt i overens-

stemmelse med ændring 20, 32, 33 og 45.
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8. Bilag II - ændringer af bilag X til vandrammedirektivet

Rådet kan ikke acceptere ændring 53-63 og ændring 70, der ville betyde, at en række 

prioriterede stoffer og de andre forurenende stoffer klassificeres som prioriterede farlige 

stoffer. Det kan heller ikke acceptere ændring 65, hvormed der til vandrammedirektivet 

ville blive føjet en liste over stoffer, der skal gennemgås med henblik på identificering 

som muligt prioriteret stof eller som muligt prioriteret farligt stof. Artikel 16 i vand-

rammedirektivet indeholder allerede en bestemmelse om regelmæssig revision af bi-

lag X. Rådet mener ligesom Kommissionen, at en sådan revision udelukkende bør base-

res på videnskabelige overvejelser.

Listen over prioriterede stoffer, herunder muligheden for at inddrage flere stoffer og kri-

terierne for prioritering, er for tiden ved at blive revideret under den fælles gennemfø-

relsesstrategi for vandrammedirektivet med henblik på, at Kommissionen i givet fald 

kan fremsætte forslag til ændring af listen i overensstemmelse med tidsplanen for revi-

sion i vandrammedirektivets artikel 16, stk. 4.

9. Andet

Den fælles holdning indeholder endvidere:

 tekst om sammenligningstabeller, der er i overensstemmelse med punkt 34 i den 

interinstitutionelle aftale om bedre lovgivning

 konsekvensændringer af betragtningerne, ligesom ændring 1, 4 og 7 (delvis), 

ændring 14 (principielt) og ændring 73 (delvis) er blevet indarbejdet.

IV. KONKLUSION

Rådet mener, at den fælles holdning udgør en afbalanceret pakke, som vil være i overens-

stemmelse med vandrammedirektivets bestemmelser og målsætning. Det ser frem til kon-

struktive drøftelser med Europa-Parlamentet, så dette direktiv snart kan vedtages.

________________________
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I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 11816/06 ENV 415 CODEC 782
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 

vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 
84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/CE
[førstebehandling]
– Vedtagelse (R + E)
a) af den fælles holdning 
b) af Rådets begrundelse

1. Kommissionen sendte den 18. juli 2006 Rådet ovennævnte forslag1, der bygger på EF-trakta-

tens artikel 175, stk. 1.

2. Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg afgav udtalelse den 15. februar 20072.

3. Europa-Parlamentet afgav førstebehandlingsudtalelse den 22. maj 2007 og vedtog 

71 ændringer til Kommissionens forslag3.

                                               
1 11816/06.
2 EUT C 97 af 28.4.2007, s. 3.
3  9744/07.
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4. På 2812. samling den 28. juni 2007 nåede Rådet (miljø) til politisk enighed om en fælles 

holdning vedrørende ovennævnte direktiv. Efter denne rådssamling færdigbehandlede Miljø-

gruppen teksten til betragtningerne.

5. De Faste Repræsentanters Komité opfordres til at henstille til Rådet, at det

– som A-punkt på dagsordenen for en kommende samling vedtager den fælles holdning i 

dokument 11486/07 og begrundelsen i dokument 11486/07 ADD 1

– beslutter at optage erklæringerne i addendummet til denne note i protokollen for den på-

gældende samling.

________________________
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ADDENDUM TIL I/A-PUNKTS-NOTE
fra: Generalsekretariatet for Rådet
til: Coreper/Rådet
Komm. forsl. nr.: 11816/06 ENV 415 CODEC 782
Vedr.: Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 

vandpolitikken og om ændring af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 
84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/CE
[førstebehandling]
– Vedtagelse (R + E)
a) af den fælles holdning 
b) af Rådets begrundelse
-  Erklæringer

ERKLÆRING FRA DANMARK, FINLAND OG SVERIGE

Danmark, Finland og Sverige understreger betydningen af både på EU-plan og på globalt plan at 

træffe foranstaltninger til imødegåelse af grænseoverskridende forurening, navnlig for så vidt angår 

kviksølv. Derfor opfordrer Danmark, Finland og Sverige Kommissionen til at intensivere sit arbejde 

med Fællesskabets kviksølvstrategi og tage initiativ til yderligere foranstaltninger til imødegåelse af 

problemet med kviksølv og grænseoverskridende luftbåren kviksølvforurening. Danmark, Finland 

og Sverige understreger endvidere, at EU bør være primus motor for indførelsen af juridisk bin-

dende foranstaltninger over for kviksølvkilder på globalt plan.
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ERKLÆRING FRA ITALIEN

Italien betragter dette direktiv som en grundpille for opnåelsen af en god kemisk status for overfla-

devandområder i Den Europæiske Union. Italien udtrykker tilfredshed med, at formandskabets 

kompromistekst til et nyt direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken medtager en 

række vigtige elementer, herunder navnlig en mulighed for, at medlemsstaterne kan vælge at an-

vende miljøkvalitetskrav for sedimenter og/eller biota for visse stoffer på grundlag af deres fysisk-

kemiske egenskaber. Det vil give mulighed for en reel og hensigtsmæssig kontrol med den kemiske 

forurening med sådanne stoffer. Derimod er Italien ikke tilfreds med definitionen af visse miljøkva-

litetskrav, der ikke er i overensstemmelse med de specifikke bestemmelser i vandrammedirektivet.

For så vidt angår definitionen af miljøkvalitetskravene for alle stoffer anser Italien det for bydende 

nødvendigt at anvende de toksikologiske og økotoksikologiske kriterier fra vandrammedirektivet. 

Ellers kan EU risikere ikke at opfylde kravene i beslutning nr. 2455/2001/EF om vedtagelse af en 

liste over prioriterede stoffer, ifølge hvilken der for sådanne stoffer inden 2020 skal opnås koncen-

trationer tæt på nul i havmiljøet. Italien opfordrer derfor EU's Ministerråd til at indgå i en konstruk-

tiv forhandling med Europa-Parlamentet under andenbehandlingen med henblik på at få vedtaget et 

ambitiøst direktiv, der ligger på linje med vandrammedirektivet for alle de relevante stoffer, med 

henblik på at beskytte de europæiske vandområder ordentligt og dermed også de europæiske borge-

res sundhed.

ERKLÆRING FRA KOMMISSIONEN

Kommissionen erkender, at det er nødvendigt at bistå medlemsstaterne med gennemførelsen af arti-

kel 4 og 5 samt bilag I, del B (punkt 2 og 3). Til støtte for den praktiske og tekniske gennemførelse 

af disse bestemmelser vil Kommissionen derfor organisere en udveksling af oplysninger og erfarin-

ger mellem medlemsstaterne om disse spørgsmål. Denne proces skal tage sigte på at udarbejde do-

kumenter om vejledning og bedste praksis, som de ansvarlige tjenestegrene i Kommissionen vil ud-

sende snarest muligt. Denne proces vil finde sted som led i den etablerede ramme for samarbejdet 

om gennemførelsen af vandrammedirektivet.

________________________
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Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken og om ændring af direktiv 

82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 86/280/EØF og 2000/60/EF  

(EØS-relevant tekst) 

1. BAGGRUND 

Forslag sendt til Europa-Parlamentet og Rådet 
(dokument KOM(2006) 397 endelig - 2006/0129 COD): 

17. juli 2006 

Udtalelse afgivet af Det Europæiske Økonomiske og Sociale 
Udvalg: 

15. februar 2007 

Udtalelse afgivet under Europa-Parlamentets førstebehandling: 22. maj 2007 

Dato for vedtagelse af den fælles holdning (kvalificeret flertal): 20. december 2007 

2. FORMÅLET MED KOMMISSIONENS FORSLAG 
Kommissionens forslag til et direktiv om miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken 
("direktivet om prioriterede stoffer") er et datterdirektiv under vandrammedirektivet - VRD 
(2000/60/EF). Forslaget tager sigte på: 

– fastsættelse af miljøkvalitetskrav for en række stoffer (baseret på artikel 16, stk. 7, 
i VRD)  

– ophævelse af gældende lovgivning (i henhold til artikel 16, stk. 10, i VRD) og  

– revision af listen over prioriterede farlige stoffer (baseret på beslutning 
2455/2001/EF).  

Forslaget omfatter ikke yderligere emissionsbegrænsning (som anført i artikel 16, stk. 6 og 8, 
i VRD), eftersom der blev forelagt Kommissionen over 30 fællesskabsretsakter, der indfører 
emissionsbegrænsning for disse stoffer, mellem 2000 og 2006 (herunder forordningen om 
registrering, vurdering og godkendelse af kemikalier – Reach (forordning (EF) nr. 1907/2006) 
og temastrategien for en bæredygtig anvendelse af pesticider (KOM(2006) 373 endelig). 
Sammen med den gældende lovgivning (herunder direktivet om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (direktiv 96/61/EF)) har medlemsstaterne tilstrækkelige 
instrumenter til at nå målene i VRD. Denne tilgang blev udstukket i en meddelelse 
(KOM(2006) 398 endelig) vedrørende direktivet om prioriterede stoffer og i 
konsekvensanalysen (SEC(2006) 947 endelig). Dette tiltag og ophævelsen af en række 
direktiver bidrager til dagsordnen for en "bedre lovgivning". 
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3 BEMÆRKNINGER TIL DEN FÆLLES HOLDNING 

3.1 Generelle bemærkninger 
Kommissionen har helt, delvis eller i princippet accepteret 29 af Europa-Parlamentets 71 
ændringer fra førstebehandlingen. 22 ændringer er nu enten ordret, delvis eller 
meningsmæssigt blevet indarbejdet i den fælles holdning. 

Kommissionen accepterede alle ændringer, der sigtede mod at tydeliggøre forslagets 
anvendelsesområde. Kommissionen accepterede ikke ændringer, der indførte yderligere 
stoffer til listen, eller som ændrede klassifikationen af "prioriterede farlige stoffer". 
Kommissionen mener, at de ikke er i overensstemmelse med forslagets rækkevidde og 
bestemmelserne i den relevante fællesskabslovgivning. Kommissionen afviste desuden alle 
ændringer, der gentager forpligtelser allerede indeholdt i vandrammedirektivet (2000/60/EF), 
eller som påvirker Kommissionens initiativret.  

Rådet tilslutter sig nu at indarbejde adskillige af Parlamentets ændringer, enten ordret, delvis 
eller meningsmæssigt, fordi de gør teksten tydeligere eller gør Kommissionens forslag mere 
detaljeret. De fleste ændringer er imidlertid ikke indarbejdet i den fælles holdning, fordi Rådet 
er enigt med Kommissionen i, at de enten er unødvendige eller uønskelige.  

Kommissionen mener ikke, at den fælles holdning, der blev vedtaget den 20. december 2007 
med kvalificeret flertal, ændrer ved forslagets principper eller sigte, og den kan derfor tilslutte 
sig den fælles holdning, som den foreligger. 

3.2 Bemærkninger til de enkelte ændringer 

3.2.1 Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret, og som helt, delvis eller 
i princippet er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændring 1, 4, 7, 8, 14, 21, 24, 29, 30, 35, 36, 40, 52 og 73 er i forskellig grad blevet 
indarbejdet. De gør teksten tydeligere og tilføjer nogle detaljer, navnlig om forholdet mellem 
direktivet og vandrammedirektivet og anden relevant fællesskabslovgivning.  

3.2.2 Parlamentets ændringer, som Kommissionen har afvist, men som helt, delvis eller i 
princippet er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændring 20 og 66 indførte en henvisning til vandrammedirektivet, der ikke er i 
overensstemmelse med bestemmelserne i det pågældende direktiv. Rådet indførte en 
tydeligere formulering af artikel 1 og 3 for at give sådanne henvisninger, der omfatter 
ændringerne i princippet, og samtidig sikrer den nødvendige overensstemmelse. 
Kommissionen kan således acceptere den fælles holdning.  

Ændring 26 indfører fleksibilitet med hensyn til overvågning af kvalitetskrav i sedimenter 
og/eller biota i stedet for vand uden at give den nødvendige klarhed og de nødvendige 
forholdsregler for at sikre samme beskyttelsesgrad. Det nye stk. 2 i artikel 3 i den fælles 
holdning afhjælper disse mangler og muliggør overvågning af sedimenter og/eller biota på en 
tydelig og gennemsigtig måde, der giver Kommissionen mulighed for at efterprøve, om 
miljøbeskyttelsesmålene og forholdene på det indre marked er sammenlignelige i alle 
medlemsstater. Kommissionen kan således acceptere den fælles holdning. 

Ændring 32, 33 og 45 greb ind i det rette handlingsforløb og krænkede Kommissionens 
initiativret. Aspekterne behandles i den fælles holdning i en ny artikel 7 om revision af 
behovet for regelmæssig fællesskabsdækkende emissionsbegrænsning. Det er i 
overensstemmelse med forpligtelserne i artikel 18 i VRD og kan derfor accepteres af 
Kommissionen. 
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Ændring 47 krævede, at Kommissionen udarbejder en rapport om forurening fra tredjelande. 
Den fælles holdning behandler det principielle i dette punkt i de nye artikler 6 og 7. 
Kommissionen kan acceptere det principielle i begge artikler. Kommissionen ville dog have 
foretrukket en anden formulering, især af artikel 6, navnlig for at skabe juridisk klarhed på en 
sådan måde, at de bestemmelser i direktiv 2000/60/EF, der giver medlemsstaterne mulighed 
for at behandle grænseoverskridende forurening, fastsættes tydeligt, og det derved sikres, at 
medlemsstaterne ikke overtræder det foreslåede direktiv.  
Ændring 50 og 51 foreslog at sammensmelte Del A og B i bilag I i Kommissionens forslag. 
Det kunne ikke accepteres, fordi vandrammedirektivet (VRD) indeholder forskellige 
forpligtelser, f.eks. med hensyn til overvågning, for stofferne i de forskellige dele af bilagene 
til VRD. Den fælles holdning samler bilagenes to dele, men anfører detaljeret de forskellige 
forpligtelser for de forskellige stoffer. Dette ser mindre gennemskueligt ud, men ændrer ikke 
Kommissionens forslag indholdsmæssigt og kan derfor accepteres. 

3.2.3 Parlamentets ændringer, som Kommissionen og Rådet har afvist, og som ikke er 
indarbejdet i den fælles holdning 

Ændring 2, 5, 6, 9, 10, 11, 19, 27, 28, 37, 39, 41, 44, 46, 47, 49, 53, 54, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 
62, 63, 65, 67, 69, 70, 71, 72, 74 og 76 blev afvist af begge institutioner og er ikke 
indarbejdet. Disse ændringer foreslog at tilføje stoffer til listen eller at klassificere adskillige 
"prioriterede farlige stoffer" på en anden måde. De indførte desuden elementer, der ikke var i 
overensstemmelse med eller gentog bestemmelser i vandrammedirektivet eller anden 
fællesskabslovgivning. Desuden overholdt nogle af ændringerne ikke Kommissionens 
initiativret.  

3.2.4 Parlamentets ændringer, som Kommissionen har accepteret fuldt ud, delvis eller i 
princippet, men som ikke er indarbejdet i den fælles holdning 

Ændringsforslag 3, 12, 13, 16, 17, 18, 22, 23, 25, 31, 34, 38, 43, 48 og 79 blev accepteret 
delvis eller i princippet af Kommissionen, men er ikke indarbejdet. Selv om Kommissionen er 
enig i ideen bag ændringerne, finder den, at de hovedsagelig er tydeliggørelser eller blot 
omskrivninger af dens forslag. 

Rådet medtog dem ikke i den fælles holdning, fordi det fandt dem unødvendige og/eller 
uønskelige.  

3.2.5 Andre ændringer, som Rådet har foretaget i forslaget 
En ny artikel 2 tydeliggør, at definitionerne i direktiv 2000/60/EF også finder anvendelse for 
dette direktiv.  

Kommissionens mandat til ændring af dele af bilaget er fastsat i artikel 3, stk. 5. I lyset af de 
nylige ændringer af afgørelse 1999/468/EF (som ændret ved Rådets afgørelse 2006/512/EF) 
blev der indført en forskriftsprocedure med kontrol. 

Med hensyn til artikel 4 (overgangsområde) og 5 (oversigt) indeholdt Kommissionens forslag 
et mandat til Kommissionen om at vedtage metoder og retningslinjer gennem 
udvalgsproceduren. Disse afsnit blev fjernet, da det blev besluttet, at det ikke var nødvendigt 
med en sådan harmonisering. Kommissionen fremsatte en erklæring om, at den ville 
tilrettelægge en informationsudveksling mellem medlemsstaterne herom. 

Betragtning 25 blev indført for at medtage teksten om sammenligningstabeller, der er i 
overensstemmelse med stk. 34 i de interinstitutionelle aftaler om bedre lovgivning.  
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4- KONKLUSION 
De ændringer, som Rådet har indført, hjælper med til at gøre forslaget tydeligere og 
specificerer nogle af bestemmelserne, så de er i overensstemmelse med vandrammedirektivet. 
De tilføjede bestemmelser om overvågning af sedimenter og/eller biota accepteres af 
Kommissionen, da den deler de tilgrundliggende hensigter, og det sikres, at Kommissionen 
kan efterprøve, om medlemsstaterne anvender samme beskyttelsesgrad, og derved sikre sig, at 
det indre marked fungerer. Kommissionen kan derfor acceptere den fælles holdning. 
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