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Ændringsforslag 226
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I henhold til artikel 1919 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde tages der ved 
udarbejdelsen af Unionens politik på 
miljøområdet hensyn til eksisterende 
videnskabelige og tekniske data, de 
miljømæssige forhold i de forskellige 
områder i Unionen, fordele og ulemper 
ved foranstaltningens gennemførelse eller 
undladelse af at gennemføre den og den 
økonomiske og sociale udvikling i 
Unionen som helhed og den 
afbalancerede udvikling i dens områder. I 
forbindelse med uformningen af en 
omkostningseffektiv og hensigtsmæssig 
politik vedrørende kemisk forurening af 
overfladevand, herunder kontrollen med 
de prioriterede stoffer i den i artikel 16, 
stk. 4, i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
liste, tages der hensyn til videnskabelige, 
økologiske og samfundsøkonomiske 
faktorer, herunder faktorer, som vedrører 
sundhedsbeskyttelsen. I den forbindelse 
skal der sikres en konsekvent 
håndhævelse af det grundlæggende 
princip om, at forureneren betaler, som er 
indeholdt i direktiv 2000/60/EF.

Or. de

Ændringsforslag 227
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 3 b (ny)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3b) I overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, skal 
foranstaltninger til mindskelse af 
udledninger gennemføres så tæt ved 
kilden som muligt og ikke først, når 
udledningerne er nået ud til 
overfladevandet.

Or. de

Begrundelse

I forbindelse med kontrollen med listen over prioriterede stoffer skal der også tages hensyn til 
diffuse og indirekte udledninger. Mange af stofferne på listen når indirekte ud til 
overfladevandet og ikke direkte. For at sikre en omkostningseffektiv kombination af 
foranstaltninger skal udledningerne formindskes i hele EU.

Ændringsforslag 228
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Miljøkvalitetskrav, som bygger på 
miljøtoksikologiske oplysninger og 
overvejelser, giver i forbindelse med visse 
stoffer ikke tilstrækkelige garantier for 
kvaliteten af drikkevand, som stammer fra 
overfladevand, jf. Rådets direktiv 
1998/83/EF af 3. november 1998 om 
kvaliteten af drikkevand, og for 
overholdelse af artikel 7, stk. 2 og 3, i 
direktiv 2000/60/EF. Da ikke alle 
overfladevandområder anvendes til 
indvinding af drikkevand, vil det være 
mere hensigtsmæssigt om nødvendigt at 
fastsætte strengere miljøkvalitetskrav på 
medlemsstatsplan.
___________________
1 EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32.
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Or. en

Ændringsforslag 229
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8a) Undersøgelser har påvist, at 
medicinrester kan udgøre en risiko for 
vandmiljøet. Derfor er der allerede nu 
behov for en løsning på dette problem på 
europæisk plan under hensyntagen til et 
positivt cost/benefit-forhold. Der bør 
foretages en mere vidtrækkende 
risikovurdering på grundlag af pålidelige 
kontroloplysninger, der er 
sammenlignelige på EU-plan. I den 
forbindelse skal den i dette direktiv 
omhandlede observationsliste gøre det 
muligt at indsamle oplysninger, som er 
nødvendige for den fremtidige kontrol 
med listen over prioriterede stoffer. I 
henhold til artikel 16, stk. 9, i 
vandrammedirektiv 2000/60/EF er 
Kommissionen ansvarlig for 
udarbejdelsen af en europæisk strategi for 
bekæmpelse af vandforurening med 
medicin. Den fremsætter med henblik 
herpå forslag til skærpelse af 
risikovurderingen i forbindelse med 
markedsføringen af disse stoffer og til, 
hvordan risiciene mest effektivt kan 
reduceres til et acceptabelt niveau. Den 
anvender den fælles 
gennemførelsesstrategi i 
vandrammedirektivet (Common 
Implementation Strategy) og hører 
Sammenslutningen af 
Referencelaboratorier for Tilsynet med 
Nye Miljøskadelige Stoffer (NORMAN) 
og Det Fælles Forskningscenter.

Or. fr
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Ændringsforslag 230
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Betragtning 17

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(17) Der er brug for en ny mekanisme, som 
kan give Kommissionen målrettet 
overvågningsinformation om 
koncentrationerne af stoffer i vandmiljøet 
med særlig fokus på nyfremkomne 
forurenende stoffer og stoffer, for hvilke de 
foreliggende overvågningsdata ikke er af 
tilstrækkelig kvalitet til at kunne anvendes 
til risikovurdering. For at holde 
overvågningsudgifterne på et rimeligt 
niveau bør mekanismen være fokuseret på 
et begrænset antal stoffer, herunder 
stoffer, som midlertidigt er sat på en 
observationsliste, og et begrænset antal 
overvågningslokaliteter, men samtidig 
levere repræsentative data, der er 
anvendelige i Unionens prioriteringsproces
Listen bør være dynamisk, så der kan 
reageres på nye oplysninger om potentielle 
risici, der udgøres af nyfremkomne 
forurenende stoffer, og så det undgås at 
overvåge stoffer længere end nødvendigt.

(17) Der er brug for en ny mekanisme, som 
kan give Kommissionen målrettet 
overvågningsinformation om
koncentrationerne af stoffer i vandmiljøet 
med særlig fokus på nyfremkomne 
forurenende stoffer og stoffer, for hvilke de 
foreliggende overvågningsdata ikke er af 
tilstrækkelig kvalitet til at kunne anvendes 
til risikovurdering. Den nye mekanisme 
bør gøre det lettere at indsamle denne type 
oplysninger for alle Unionens 
vandområder. For at holde 
overvågningsudgifterne på et rimeligt 
niveau bør mekanismen være fokuseret på 
et begrænset antal stoffer, men samtidig 
levere repræsentative data, der er 
anvendelige i Unionens 
prioriteringsproces. Listen bør være 
dynamisk, så der kan reageres på nye 
oplysninger om potentielle risici, der 
udgøres af nyfremkomne forurenende 
stoffer, og så det undgås at overvåge 
stoffer længere end nødvendigt.

Or. pl

Ændringsforslag 231
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 1 – stk. 1 a (nyt)
Direktiv 2000/60/EF
Bilag V – afdeling 1.3.4 – tabel 
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

I tabellen i punkt 1.3.4. i bilag V til 
direktivet forøges overvågningsfrekvensen 
for prioriterede stoffer i forbindelse med 
vandløb, søer, overgangsvande og 
kystvande fra en til tre måneder.

Or. pl

Ændringsforslag 232
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 1
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Følgende definition tilføjes: "Naturligt 
baggrundsniveau": Koncentrationen af et 
naturligt forekommende og ikke 
menneskeskabt stof i vandet.

Or. pl

Ændringsforslag 233
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Med hensyn til de vandområder, som 
medlemsstaterne har udpeget i medfør af 
artikel 7, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, 
fastsætter medlemsstaterne strengere 
miljøkvalitetskrav for de stoffer, hvor 
ovennævnte miljøkvalitetskrav ikke i 
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tilstrækkelig grad garanterer 
drikkevandsforsyningen og overholdelsen 
af bestemmelserne i stk. 2 og 3 i denne 
artikel.

Or. en

Ændringsforslag 234
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. For de stoffer, for hvilke der anvendes et 
sediment- og/eller biotamiljøkvalitetskrav, 
overvåger medlemsstaterne stoffet i den 
relevante matrix mindst én gang om året, 
medmindre teknisk viden og 
ekspertvurderinger begrunder et andet 
interval.

4. For de stoffer, for hvilke der anvendes et 
sediment- og/eller biotamiljøkvalitetskrav, 
overvåger medlemsstaterne stoffet i den 
relevante matrix mindst én gang hvert 
sjette år, medmindre teknisk viden og 
ekspertvurderinger begrunder et andet 
interval.

Or. pl

Ændringsforslag 235
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 2 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 4 – stk. 3 – litra b a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. I artikel 4, stk. 3, indføjes følgende 
litra:
"ba) og hvis de udfases inden for én 
forvaltningscyklus."
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Or. en

Ændringsforslag 236
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF 
Artikel 5a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Der indføjes følgende artikel:
"Artikel 5a

Kontrolforanstaltninger
1. For stoffer, som i direktiv 2000/60/EF 
anføres som prioriterede stoffer eller 
prioriterede farlige stoffer, sikrer 
Kommissionen, at der bl.a. indføres 
følgende kontrolforanstaltninger, som der 
er hjemmel for i EU's gældende retsakter:
a) For stoffer, som henhører under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1907/2006, anmoder Kommissionen i 
medfør at artikel 57, litra f, i denne 
forordning Det Europæiske 
Kemikalieagentur om at udarbejde et 
dossier med henblik på en eventuel 
optagelse af stoffet i bilag XIV. Dossieret 
kan om fornødent begrænses til en 
henvisning til en indgang i bilag I i dette 
direktiv.
b) For prioriterede stoffer eller 
prioriterede farlige stoffer, hvor risikoen 
hovedsageligt skyldes emissioner fra 
importerede varer udsteder Kommissionen 
begrænsninger i overensstemmelse med 
artikel 68, stk. 1, i forordning (EFI) nr. 
1907/2006.
2. For stoffer, der i dette direktiv anføres 
som prioriterede stoffer eller prioriterede 
farlige stoffer, og som henhører under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
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nr. 1107/2009, sikrer Kommissionen og 
medlemsstaterne, at der bl.a. indføres 
følgende kontrolforanstaltninger:
a) I forbindelse med prioriterede stoffer 
skal det ved kontrollen med eller 
fornyelsen af tilladelsen sikres, at der sker 
en gradvis nedbringelse af udledningerne 
i vandmiljøet.
b) I forbindelse med prioriterede farlige 
stoffer skal der ved kontrollen med 
tilladelsen sikres, at stoffet udskiftes. Hvis 
der ikke findes alternative stoffer, kan det 
udstedes en tilladelse for en begrænset 
periode i lukkede systemer.
c) Tilladelsen til pesticider, der anføres 
som prioriterede farlige stoffer, ophæves, 
og i en periode på 20 år efter 
registreringen af et stof som et prioriteret 
og farligt stof udstedes der ikke en ny 
tilladelse.
3. For stoffer, der er anført som 
prioriterede eller prioriterede farlige 
stoffer i dette direktiv og som henhører 
under anvendelsesområder for Europa-
Parlamentet og Rådets forordning (EU) 
nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og 
anvendelse af biocidholdige produkter1, 
der træder i kraft den 1. september 2013, 
sikrer medlemsstaterne og Kommissionen, 
at der ikke udstedes en tilladelse, 
medmindre betingelserne i artikel 5, stk. 
2, i denne forordning er opfyldt."

_____________________
1 EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 89)

Begrundelse

I henhold til vandrammedirektivet vedtager Europa-Parlamentet og Rådet særlige 
foranstaltninger til bekæmpelse af forureningen af vandområder med enkelte skadelige stoffer 
eller grupper af skadelige stoffer, og Kommissionen fremsætter forslag til foranstaltninger 
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med henblik på en gradvis nedbringelse af udledningerne, emissionerne og tabet af 
prioriterede stoffer i miljøet og navnlig til foranstaltninger som med tiden skal føre til, at 
udledningerne, emissionerne og tabet af prioriterede farlige stoffer i miljøet bringes 
fuldstændigt til ophør. 

Ændringsforslag 237
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 3 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 7 – stk. 1 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 7, stk. 1, indføjes følgende 
afsnit:
"I forbindelse med denne kontrol 
foretages der navnlig en vurdering af de 
foranstaltninger, der skal gennemføres i 
medfør af artikel 6, stk. 6, idet der også 
tages hensyn til effektiviteten af de 
foranstaltninger, som medlemsstaterne 
har gennemført i medfør af artikel 9, 
artikel 10 og artikel 16, stk. 8, i direktiv 
2000/60/EF."

Or. en

Ændringsforslag 238
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen rapporterer til Europa-
Parlamentet og Rådet om resultatet af sine 
regelmæssige revisioner af bilag X til 
direktiv 2000/60/EF, der er fastsat i nævnte 
direktivs artikel 16, stk. 4. Rapporten 

Kommissionen rapporterer hvert fjerde år
til Europa-Parlamentet og Rådet om 
resultatet af sine regelmæssige revisioner 
af bilag X til direktiv 2000/60/EF, der er 
fastsat i nævnte direktivs artikel 16, stk. 4. 
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ledsages i givet fald af relevante forslag, 
navnlig forslag om identificering af nye 
prioriterede stoffer eller prioriterede farlige 
stoffer eller forslag om identificering af 
bestemte prioriterede stoffer som 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

Rapporten ledsages i givet fald af relevante 
forslag, navnlig forslag om identificering 
af nye prioriterede stoffer eller prioriterede 
farlige stoffer eller forslag om 
identificering af bestemte prioriterede 
stoffer som prioriterede farlige stoffer og 
om efter omstændighederne at opstille 
tilsvarende miljøkvalitetskrav for 
overfladevand, sedimenter eller biota." I 
forbindelse med beregningen af 
miljøkvalitetskravet for et givet stof 
integreres der en blandingsusikkerhed på 
100.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 94)

Begrundelse

Medtagelsen af en yderligere usikkerhedsfaktor er en pragmatisk måde til at tage hensyn til 
blandingseffekten, når der mangler konkrete oplysninger om blandingens nøjagtige 
sammensætning. I forbindelse med de gældende usikkerhedsfaktorer tages der ikke hensyn til 
toksiciteten af blandinger, og der er ingen fornuft i at fastsætte kvalitetsnormer for stofferne 
særskilt, fordi der i realiteten er tale om komplicerede miljøblandinger.

Ændringsforslag 239
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen rapporterer til Europa-
Parlamentet og Rådet om resultatet af sine 
regelmæssige revisioner af bilag X til 
direktiv 2000/60/EF, der er fastsat i nævnte 
direktivs artikel 16, stk. 4. Rapporten 
ledsages i givet fald af relevante forslag, 
navnlig forslag om identificering af nye 
prioriterede stoffer eller prioriterede farlige 
stoffer eller forslag om identificering af 
bestemte prioriterede stoffer som 

Kommissionen rapporterer til Europa-
Parlamentet og Rådet om resultatet af sine 
regelmæssige revisioner af bilag X til 
direktiv 2000/60/EF, der er fastsat i nævnte 
direktivs artikel 16, stk. 4. Rapporten 
ledsages i givet fald af relevante forslag, 
navnlig forslag om identificering af nye 
prioriterede stoffer eller prioriterede farlige 
stoffer eller forslag om identificering af 
bestemte prioriterede stoffer som 
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prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota." I forbindelse med 
identificeringen og alle relevante forslag 
skal der sikres konsekvens mellem alle 
tilladelser og vurderinger i medfør af 
forordning (EF) nr. 1907/2006 og 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning(EF) nr. 1107/2009 samt 
Europa-parlamentets og Rådets direktiver 
98/8/EF, 2001/82/EF og 2001/83/EF.

Or. de

Ændringsforslag 240
Christa Klaß

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8a – stk. 1 – litra a a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(aa) Allestedsnærværende persistente, 
bioakkumulerede og toksiske stoffer tages 
ud af vurderingen af den kemiske tilstand, 
såfremt den geogeniske 
baggrundskoncentration af dette stof i det 
pågældende overfladevandområde 
overstiger miljøkvalitetskravet. 

Or. de

Begrundelse

Der skal tages hensyn til, at mange af de anførte stoffer (metaller, hormoner osv.) kan 
forekomme naturlige i de pågældende vandområder, omend i ringe omfang. Der skal tages 
hensyn til den geonetiske baggrundskoncentration. Det første stykke i Kommissionens forslag 
berører ikke de mål og forpligtelser, der er fastsat i artikel 4, stk. 1, litra a), artikel 11, stk. 3, 
litra k), og artikel 16, stk. 6, i direktiv 2000/60/EF.
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Ændringsforslag 241
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 5
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8a – stk. 1 – litra b

Kommissionens forslag Ændringsforslag

b) foretage en mindre intensiv 
overvågning, end det kræves for 
prioriterede stoffer i henhold til 
nærværende direktivs artikel 3, stk. 4, og 
bilag V til direktiv 2000/60/EF, forudsat at 
overvågningen er repræsentativ, og der 
allerede findes en statistisk robust 
basislinje for tilstedeværelsen af de 
pågældende stoffer i vandmiljøet, som 
dækker mindst én 
vandområdeplanlægningscyklus på seks år.

b) foretage en mindre intensiv 
overvågning, end det kræves for 
prioriterede stoffer i henhold til 
nærværende direktivs artikel 3, stk. 4, og 
bilag V til direktiv 2000/60/EF, forudsat at 
overvågningen er repræsentativ, og der 
allerede findes en statistisk robust 
basislinje for tilstedeværelsen af de 
pågældende stoffer i vandmiljøet, som 
dækker mindst én 
vandområdeplanlægningscyklus på seks år. 
Kontrollen kan kun gennemføres på 
årsbasis under gyldighedsperioden for 
udnyttelsesplanen for vandmiljøet, nemlig 
hver tredje måned for vandområder og én 
gang om året for de øvrige matrixer, 
såfremt der i de første seks år ikke er 
konstateret en forhøjelse af 
koncentrationerne, og der ikke er sket en 
ændring i tendensen.

Or. pl

Ændringsforslag 242
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6

Direktiv 2008/105/EF 
Artikel 8b – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Observationslisten må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer eller 

Observationslisten må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 10 stoffer eller 
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stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen for hvert stof.
Stofferne udvælges blandt de stoffer, for 
hvilke de foreliggende oplysninger tyder 
på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på 
EU-niveau for eller via vandmiljøet. Ved 
udvælgelsen af stoffer til observationslisten 
tager Kommissionen hensyn til alle
foreliggende oplysninger, herunder også 
forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om produktionsmængder, 
brugsmønstre, koncentrationer i miljøet og 
virkninger, herunder også oplysninger 
indsamlet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, 
2001/82/EF* og 2001/83/EF** og med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 og (EF) nr. 
107/2009***.

stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen for hvert stof.
Stofferne udvælges blandt de stoffer, for 
hvilke de foreliggende oplysninger tyder 
på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på 
EU-niveau for eller via vandmiljøet. Ved 
udvælgelsen af stoffer til observationslisten 
tager Kommissionen hensyn til alle 
foreliggende oplysninger, herunder også 
forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om produktionsmængder, 
brugsmønstre, koncentrationer i miljøet og 
virkninger, herunder også oplysninger 
indsamlet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, 
2001/82/EF* og 2001/83/EF** og med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 og (EF) nr. 
107/2009***.

Or. pl

Ændringsforslag 243
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF 
Artikel 8b – stk. 1 – afsnit 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Observationslisten må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer eller 
stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen for hvert stof.
Stofferne udvælges blandt de stoffer, for 
hvilke de foreliggende oplysninger tyder 
på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på 
EU-niveau for eller via vandmiljøet. Ved 
udvælgelsen af stoffer til observationslisten 
tager Kommissionen hensyn til alle 
foreliggende oplysninger, herunder også 

Observationslisten må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer eller 
stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen for hvert stof.
Stofferne udvælges blandt de stoffer, for 
hvilke de foreliggende oplysninger tyder 
på, at de kan udgøre en væsentlig risiko på 
EU-niveau for eller via vandmiljøet. De 
stoffer, for hvilke der foreligger 
utilstrækkelige kontroloplysninger, skal 
prioriteres. Ved udvælgelsen af stoffer til
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forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om produktionsmængder, 
brugsmønstre, koncentrationer i miljøet og 
virkninger, herunder også oplysninger 
indsamlet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, 
2001/82/EF* og 2001/83/EF** og med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 og (EF) nr. 
107/2009***.

observationslisten tager Kommissionen 
hensyn til alle foreliggende oplysninger, 
herunder resultaterne af 
prioriteringsproceduren, der gennemføres 
i henhold til dette direktiv,
forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om produktionsmængder, 
brugsmønstre, koncentrationer i miljøet og 
virkninger, herunder også oplysninger 
indsamlet i overensstemmelse med Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 98/8/EF, 
2001/82/EF og 2001/83/EF og med 
Europa-Parlamentets og Rådets forordning 
(EF) nr. 1907/2006 og (EF) nr. 107/2009.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 110)

Begrundelse

Under forberedelserne til nærværende revision af listen over prioriterede stoffer hat 
Kommissionen foretage sit valg på grundlag af en liste på 2000 kemiske stoffer. Takket være 
den regelmæssige datastrøm, der opstår som følge af kontrollen med stofferne og 
kontrollisten, bliver prioriteringsprocessen mere effektiv. Der skal både tages hensyn til de 
foreliggende kontroloplysninger og nye videnskabelige resultater. Der opfordres til udnyttelse 
af de oplysninger, der er indsamlet som led i udarbejdelsen af det foreliggende forslag.

Ændringsforslag 244
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF 
Artikel 8b – stk. 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
10 om udarbejdelsen af den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1.

2. Kommissionen bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
10 om supplering og eventuelt ajourføring
af den observationsliste, der er omhandlet i 
stk. 1
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Or. fr

Ændringsforslag 245
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen udarbejder den første
observationsliste, jf. stk. 1, senest den […].

3. Den i stk. 1 omhandlede
observationsliste indeholder de i bilag II 
anførte stoffer og suppleres og om 
nødvendigt ajourføres af Kommissionen
senest den […].

Or. fr

Ændringsforslag 246
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen udarbejder den første 
observationsliste, jf. stk. 1, senest den […].

3. Kommissionen udarbejder efter en 
videnskabelig procedure, der bygger på 
objektive og gennemskuelige kriterier, og 
som inddrager medlemsstaterne og de 
berørte parter, den første observationsliste, 
jf. stk. 1, senest den […].

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 132)

Begrundelse

Optagelsen af stoffer i den første observationsliste skal være resultatet af en 
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udvælgelsesprocedure, som bygger på objektive kriterier og bidrag fra alle interesserede 
parter. Dermed kan det sikres, at stoffer, som ikke skal observeres, ikke optages i 
observationslisten, og at man dermed undgår udgifter til unødig observation.

Ændringsforslag 247
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvåger hvert stof på 
observationslisten med udvalgte 
repræsentative overvågningsstationer over 
en periode på mindst 12 måneder, som 
påbegyndes inden for 3 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

4. Medlemsstaterne overvåger hvert stof på 
observationslisten med udvalgte 
repræsentative overvågningsstationer over 
en periode på mindst 12 måneder fra den 
første dag i året og tidligst 6 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten

Or. pl

Ændringsforslag 248
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 4 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4. Medlemsstaterne overvåger hvert stof på 
observationslisten med udvalgte 
repræsentative overvågningsstationer over 
en periode på mindst 12 måneder, som 
påbegyndes inden for 3 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

4. Medlemsstaterne overvåger hvert stof på 
observationslisten med udvalgte 
repræsentative overvågningsstationer over 
en periode på mindst 6 måneder, som 
påbegyndes inden for 3 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

Or. fr
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Ændringsforslag 249
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 4 – afsnit 3

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Medlemsstaterne tager ved udvælgelsen af 
repræsentative stationer, 
overvågningsfrekvensen og -tidspunktet for 
hvert stof hensyn til brugsmønstret for 
stoffet. Overvågningsfrekvensen skal være 
mindst én gang om året.

Medlemsstaterne tager ved udvælgelsen af 
repræsentative stationer, 
overvågningsfrekvensen og -tidspunktet for 
hvert stof hensyn til brugsmønstret for 
stoffet. Overvågningsfrekvensen skal være 
mindst fem gange om året, idet 
minimumsintervallet er på to måneder.

Or. en

(Dette ændringsforslag erstatter ændringsforslag nr. 141)

Begrundelse

For at sikre den gode kvalitet af observationsoplysningerne og pålidelige resultater af hensyn 
til den fremtidige beslutningstagning, skal overvågningsfrekvensen ikke være mindre en fem 
gange om året.

Ændringsforslag 250
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8b – stk. 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

5. Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af den overvågning, der gennemføres i 
henhold til stk. 4, til Kommissionen inden 
18 måneder efter stoffets optagelse på 
observationslisten, og hver 12. måned 
derefter, så længe stoffet er opført på listen. 
Indberetningen skal omfatte oplysninger 
om, i hvilket omfang

5. Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af den overvågning, der gennemføres i 
henhold til stk. 4, til Kommissionen inden 
18 måneder efter stoffets optagelse på 
observationslisten, og hver 12. måned 
derefter, så længe stoffet er opført på listen. 
Indberetningen skal omfatte oplysninger 
om, overvågningsstationens placering og 
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overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

overvågningsstrategien.

Or. pl

Ændringsforslag 251
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 6 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Punkt 8 c (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Der indføjes følgende artikel:
"Artikel 8c

Særlige bestemmelser om medicin
I henhold til artikel 16, stk. 9, i 
vandrammedirektiv 2000/60/EF 
udarbejder Kommissionen inden for en 
frist på to år en europæisk strategi for 
bekæmpelse af vandforurening med 
medicin. Den omfatter bl.a.:
- Om nødvendigt bestemmelser om en 
strengere hensyntagen til medicinske 
produkters indvirkning på miljøet i 
forbindelse med proceduren for 
markedsføring af medicinske produkter 
(direktiv 2001/83, direktiv 2011/83, 
forordning 726/2004);
- en risikovurdering af medicinske 
produkter i vandmiljøet og forslag om en 
nedbringelse heraf;
- oplysninger, som kan anvendes til en 
vurdering af cost/benefit-forholdet af de 
foreslåede foranstaltninger.
Ved udarbejdelsen af denne strategi bistås 
Kommissionen af det i artikel 21 i direktiv 
2000/60/EF omhandlede udvalg.

Or. fr
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Ændringsforslag 252
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – nr. 10 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – del B – litra 3 

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a. Bilag I, del B, punkt 3, litra d), 
affattes således:
3. De i dette bilag fastsatte 
miljøkvalitetskrav udtrykkes som den 
samlede koncentration i den samlede 
vandprøve; herfra undtaget er cadmium, 
bly, kviksølv og nikkel (herefter benævnt 
"metaller"). 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 
behandlet tilsvarende eller, såfremt det er 
angivet, for den biotilgængelige 
koncentration.
Medlemsstaterne kan, når de vurderer 
overvågningsresultaterne i forhold til 
miljøkvalitetskravene, 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 
biotilgængelighed. I sidstnævnte tilfælde 
fastsættes den biotilgængelige 
koncentration på grundlag af egnede 
modeller for biotilgængelighed.

Or. it

Ændringsforslag 253
Sabine Wils
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Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Senest den ...*. underretter 
Medlemsstaterne Kommissionen om de 
foranstaltninger, som de har gennemført i 
henhold til artikel 9, artikel 10 og artikel 
16., stk. 8, i direktiv 2000/60/EF for at 
begrænse emissionen af prioriterede 
stoffer og for at tilskynde til fremfinding 
af alternativer og udvikling af nye 
teknologier eller emissionsbegrænsede 
processer. I den forbindelse indberetter 
medlemsstaterne navnlig deres erfaringer 
med offentligt-offentlige partnerskaber, 
videnskabeligt-teknologisk samarbejde, 
substitutionsplaner og økonomiske 
incitamenter. Den pågældende beretning 
skal offentliggøres på Kommissionens 
hjemmeside senest den ....**.
_________________

Følgende dato indføjes i EUT: 3 år efter 
direktivets ikrafttrædelse.
Følgende dato indføjes i EUT: 4 år efter 
direktivets ikrafttrædelse.

Or. en

Ændringsforslag 254
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 41
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 41
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Or. pl

Ændringsforslag 255
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 43
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 43

Or. pl

Ændringsforslag 256
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 46
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 46

Kommissionens forslag

(41) 52315-07-8 257-842-9 cypermethrin

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(43) anvendes ikke anvendes 
ikke

hexabromcyclododecaner (HBCDD) X

Ændringsforslag

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 257
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 46
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 46

Or. pl

Ændringsforslag 258
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 47
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 47

Kommissionens forslag

(46) 57-63-6 200-342-2 17alpha-ethinylestradiol

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(46) 57-63-6 200-342-2 17alpha-ethinylestradiol

Ændringsforslag

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 259
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 47
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 47

Or. pl

Ændringsforslag 260
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 48
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 48

Kommissionens forslag

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(47) 50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

Ændringsforslag

udgår
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Or. fr

Ændringsforslag 261
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag I – tabel – række 48
Direktiv 2000/60/EF
Bilag X – tabel – række 48

Or. pl

Ændringsforslag 262
Judith A. Merkies

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – overskrift
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – overskrift

Kommissionens forslag

(48) 15307-79-6 239-346-4 diclofenac

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(48) 15307-79-6 239-346-4 diclofenac

Ændringsforslag

udgår
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Or. en

Ændringsforslag 263
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 5
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 5

Or. de

Kommissionens forslag

Nr. Stoffets 
navn

CAS-
nummer

AA-EQS
Indvand

AA-EQS
Andet 

overflade-
vand

MAC-EQS
Indvand

MAC-EQS
Andet 
overflade-
vand

EQS
Biota

Ændringsforslag

Nr. Stoffets 
navn

CAS-
nummer

AA-EQS1

Indvand
AA-EQS1

Andet 
overflade-
vand

MAC-EQS1

Indvand
MAC-EQS
Andet 
overflade-
vand

EQS
Biota

__________________________
1 I forbindelse med overfladevandområder, som anvendes til indvinding af drikkevand 
vedtager medlemsstaterne strengere miljøkvalitetskrav, jf. artikel 3, stk. 1, underafsnit 1a, i 
nærværende direktiv. De stoffer, der skal tages hensyn til i den forbindelse, er anført 
under nr. 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 29a, 29b, 36 og 38.

Kommissionens forslag

(5) bromerede 
diphenylethere

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Ændringsforslag

(5) bromerede 
diphenylethere

32534819 0,0005 0,0002 anven-
des ikke

anven-
des ikke

anven-
des ikke
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Begrundelse

Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er 
hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte 
miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. 
Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af så ringe 
koncentrationer. 

Ændringsforslag 264
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 5
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 5

Or. de

Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises.

Ændringsforslag 265
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 15
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 15

Kommissionens forslag

(5) bromerede 
diphenylethere

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Ændringsforslag

(5) bromerede 
diphenylethere

32534819 0,0005 0,0002 anven-
des ikke

anven-
des ikke

Anven-
des 
ikke
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Or. de

Begrundelse

Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er 
hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte 
miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. 
Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af så ringe 
koncentrationer.

Ændringsforslag 266
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 15
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 15

Or. de

Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 

Kommissionens forslag

(15) fluoranthen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Ændringsforslag

(15) fluoranthen 206440 0,1 0,1 1 1 -

Kommissionens forslag

(15) fluoranthen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Ændringsforslag

(15) fluoranthen 206440 0,1 0,1 1 1 -
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kan påvises.

Ændringsforslag 267
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 21
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 21

Or. de

Begrundelse

Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er 
hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte 
miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. 
Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af så ringe 
koncentrationer.

Ændringsforslag 268
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 21
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 21

Kommissionens forslag

(21) kviksølv og 
kviksølvfor-
bindelser

7439976 0,07 0,07 20

Ændringsforslag

(21) kviksølv og 
kviksølv-
forbindelser

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises. Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af 
så ringe koncentrationer.

Ændringsforslag 269
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 22
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 22

Or. de

Kommissionens forslag

(21) kviksølv og 
kviksølv-
forbindelser

7439976 0,07 0,07 20

Ændringsforslag

(21) kviksølv og 
kviksølv-
forbindelser

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Kommissionens forslag

(22) naphthalen 91203 2 2 130 130

Ændringsforslag

(22) naphthalen 91203 ? ? ? ? ?
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en feasibility-analyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav. Der skal være sammenhæng mellem den årlige 
middelværdi og den tilladelige maksimale koncentration. Det er ikke tilfældet i forbindelse 
med dette stof. 

Ændringsforslag 270
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 22
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 22

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Ændringsforslag 271
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 35
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 35

Kommissionens forslag

(22) naphthalen 91203 2 2 130 130

Ændringsforslag

(22) naphthalen 91203 ? ? ? ? ?
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises. Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af 
så ringe koncentrationer. 

Ændringsforslag 272
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 35
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 35

Kommissionens forslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Ændringsforslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises.

Ændringsforslag 273
Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 35
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 35

Kommissionens forslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Ændringsforslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Begrundelse

Den foreslåede grænseværdi for AA-EQS for PFOS kan ikke påvises analytisk. Det kan kun 
påvises ved en værdi på 25 ng/l i renset spildevand. Det ville betyde en strengere 
grænseværdi for overfladevand end for drikkevand. Anvendelsen af PFOS er i henhold til 
direktiv 2006/122/EF generelt forbudt, og kan i EU kun anvendes i forbindelse med 
galvanisering, da det hidtil ikke har været muligt at finde et alternativ. Galvanisering er en 
lille, men vigtig værdiskabende erhvervsgren i EU.

Ændringsforslag 274
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 38
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 38

Or. de

Kommissionens forslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Ændringsforslag

(35) perfluoroctan-
sulfonsyre og 
derivater heraf 
(PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Kommissionens forslag

(38) aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Ændringsforslag

(38) aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en feasibility-analyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav. Der skal være sammenhæng mellem den årlige 
middelværdi og den tilladelige maksimale koncentration. Det er ikke tilfældet i forbindelse 
med dette stof.

Ændringsforslag 275
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 38
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 38

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Ændringsforslag 276
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 41
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 41

Kommissionens forslag

(38) aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Ændringsforslag

(38) aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Ændringsforslag 277
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 41
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 41

Or. de

Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises. Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af 
så ringe koncentrationer. 

Ændringsforslag 278
Thomas Ulmer

Kommissionens forslag

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Ændringsforslag

(41) cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 41
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 41

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Ændringsforslag 279
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 42
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 42

Or. de

Kommissionens forslag

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Ændringsforslag

(41) cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?

Kommissionens forslag

(42) dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Ændringsforslag

(42) dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises. Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af 
så ringe koncentrationer. 

Ændringsforslag 280
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 42
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 42

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Ændringsforslag 281
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 43
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 43

Kommissionens forslag

(42) dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Ændringsforslag

(42) dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Ændringsforslag 282
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 43
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 43

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Kommissionens forslag

(43) hexabrom-
cyclododecaner 
(HBCDD)

Se fodnote 12 i bilag X 
til direktiv 2000/60/EF.

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(43) hexabrom-
cyclododecaner 
(HBCDD)

Se fodnote 12 i bilag X 
til direktiv 2000/60/EF.

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Ændringsforslag

(43) hexabrom-
cyclododecaner 
(HBCDD)

Se fodnote 12 i bilag X 
til direktiv 2000/60/EF.

? ? ? ?
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Ændringsforslag 283
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 44
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 44

Or. de

Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk 
kan påvises. Desuden findes der ingen ensartede og egnede analyseprocesser til beregning af 
så ringe koncentrationer. 

Ændringsforslag 284
Peter Liese

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 45
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 45

Kommissionens forslag

(44) heptachlor
og
heptachlorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Ændringsforslag

(44) heptachlor
og
heptachlorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Kommissionens forslag

(45) terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Ændringsforslag

(45) terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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Begrundelse

Metoden til fastsættelse af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i 
kommissionsforslaget. Dårlige eller manglende oplysninger udlignes her med for høje 
sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-benefit-analyse eller en feasibility-analyse af de 
aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav. Der skal være sammenhæng mellem den årlige 
middelværdi og den tilladelige maksimale koncentration. Det er ikke tilfældet i forbindelse 
med dette stof. 

Ændringsforslag 285
Thomas Ulmer

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 45
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 45

Or. de

Begrundelse

Værdierne skal mindskes, så de kan overholdes på mellemlang frist. Metoden til fastsættelse 
af miljøkvalitetskravet er ikke tilstrækkeligt beskrevet i kommissionsforslaget. Dårlige eller 
manglende oplysninger udlignes her med for høje sikkerhedsfaktorer. Der er hverken en cost-
benefit-analyse eller en pålidelighedsanalyse af de aritmetisk afledte miljøkvalitetskrav, som 
ligger langt under grænsen for, hvad der analytisk kan påvises. Der mangler en ensartet og 
egnet analyseprocedure.

Ændringsforslag 286
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 46
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 46

Kommissionens forslag

(45) terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Ændringsforslag

(45) terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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Ændringsforslag 287
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 46
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 46

Or. pl

Ændringsforslag 288
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 47
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 47

Kommissionens forslag

(46) 17alpha-ethinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 anven-
des ikke

anven-
des ikke

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(46) 17alpha-ethinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 anven-
des ikke

anven-
des ikke

Ændringsforslag

udgår
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Ændringsforslag 289
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 47
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 47

Or. pl

Ændringsforslag 290
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 48
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 48

Kommissionens forslag

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 anven-
des ikke

anven-
des ikke

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(47) 17beta-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 anven-
des ikke

anven-
des ikke

Ændringsforslag

udgår
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Ændringsforslag 291
Jolanta Emilia Hibner

Forslag til direktiv
Bilag II – tabel – række 48
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – tabel – række 48

Or. pl

Ændringsforslag 292
Riikka Manner

Forslag til direktiv
Bilag II – fodnote 13
Direktiv 2008/105/EF
Bilag I – række A – fodnote 13

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Disse EQS-værdier gælder for 
biotilgængelige koncentrationer af 

Disse EQS-værdier gælder for 
biotilgængelige koncentrationer af 
stofferne. Såfremt BLM (Biotic Ligang 

Kommissionens forslag

(48) diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 anvendes 
ikke

anvendes 
ikke

Ændringsforslag

udgår

Kommissionens forslag

(48) diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 anven-des 
ikke

anven-des 
ikke

Ændringsforslag

udgår
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stofferne. Model) ikke er egnet til forholdene i en 
medlemsstat, kan den pågældende 
medlemsstat anvende de 
miljøkvalitetskrav, der er fastsat i dette 
direktiv.

Or. fi

Begrundelse

De foreslåede nye miljøkvalitetskrav fastsættes på grundlag af BLM. Denne model er kun 
egnet for indvande, hvor forholdene er de samme som referenceforholdene for denne metode. 
Der foreligger endnu ikke en undersøgelse af anvendelsen af denne metode på havvand. Da 
der stadig findes betydelige mangler, er det nødvendigt, at det nugældende miljøkvalitetskrav 
for nikkel opretholdes, og det er ligeledes nødvendigt at videreudvikle metoderne til 
beregning af biotilgængeligheden af metaller, så de kan anvendes til måling af 
biotilgængeligheden i indvands- og havområder i hele Europa.

Ændringsforslag 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Bilag II (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG IIa

"BILAG II
STOFFER, SOM BL.A. SKAL MEDTAGES I KOMMISSIONENS FØRSTE 

OBSERVATIONSLISTE

CAS-nummer EU-nummer2 Stoffets navn

57-63-6 200-342-2 17alpha-ethinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: Den europæiske oversigt over kemiske stoffer på markedet (EINECS) eller den 
europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer (ELINCS).
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Begrundelse

Ethinylestradiol, estradiol og diclofenac er blevet underkastet en grundig videnskabelig 
vurdering, hvorunder ikke alle videnskabelige spørgsmål kunne besvares. F.eks. kunne der 
ikke tages hensyn til nye undersøgelsesresultater for diclofenac. Opførelsen af disse stoffer på 
observationslisten ville betyde, at videnskabsverdenen får mulighed for at indhente flere 
oplysninger og dermed træffe en velovervejet afgørelse.

Ændringsforslag 294
Linda McAvan

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Bilag II (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG IIa

BILAG II 
STOFFER, SOM BL.A. SKAL MEDTAGES I KOMMISSIONENS FØRSTE 

OBSERVATIONSLISTE

CAS-nummer EU-nummer2 Stoffets navn

57-63-6 200-342-2 17alpha-ethinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol

15307-79-6 239-346-4 diclofenac

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: Den europæiske oversigt over kemiske stoffer på markedet (EINECS) eller den 
europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer (ELINCS).

Or. en

Begrundelse

I forbindelse med disse stoffer er koncentrationen i EU's vandområder ikke kendt, da 
Kommissionen for E2's vedkommende kun råder over observationsoplysninger fra to 
medlemsstater og for EE2's vedkommende kun fra tre medlemsstater. Der er under alle 
omstændigheder behov for flere oplysninger. DG SANCO arbejder for øjeblikket på en 
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undersøgelse af omfanget af forureningen af jord, vand osv. med medicin og af disse 
medicinresters konsekvenser for befolkningens sundhed.

Ændringsforslag 295
Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Bilag II a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Bilag II (nyt)

Kommissionens forslag

Ændringsforslag
BILAG IIa

BILAG II
STOFFER, SOM BL.A. SKAL MEDTAGES I KOMMISSIONENS FØRSTE 

OBSERVATIONSLISTE

CAS-nummer EU-nummer2 Stoffets navn
1066-51-9 anvendes ikke aminomethylphosphonsyre (AMPA)
298-46-4 206-062-7 carbamazepin
57-12-5 anvendes ikke frit cyanid
1071-83-6 213-997-4 glyphosat
15687-27-1 239-784-6 ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 triclosan
9029-97-4 231-175-3 zink og zinkforbindelser
57-63-6 200-342-2 17alpha-ethinylestradiol
50-28-2 200-023-8 17beta-estradiol
15307-79-6 239-346-4 diclofenac
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: Den europæiske oversigt over kemiske stoffer på markedet (EINECS) eller den 
europæiske liste over anmeldte kemiske stoffer (ELINCS).

Or. fr


