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Ändringsförslag 226
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Enligt artikel 191 i fördraget om 
Europeiska unionens funktionssätt ska 
EU vid förberedelserna av sin miljöpolitik 
ta hänsyn till tillgängliga vetenskapliga 
och tekniska data, miljöförhållanden i 
unionens olika regioner, eventuella 
fördelar av och kostnader för åtgärder 
eller brist på åtgärder samt till hela 
unionens ekonomiska och sociala 
utveckling och regionernas balanserade 
utveckling. Vetenskapliga, miljömässiga 
och socioekonomiska faktorer, bland dem 
också överväganden som hänför sig till 
människors hälsa, bör beaktas vid 
utvecklingen av en kostnadseffektiv och 
välavvägd politik för den kemiska 
föroreningen av ytvatten, inklusive i 
översynen av listan över prioriterade 
ämnen enligt artikel 16.4 i 
direktiv 2000/60/EG. Därför måste också 
den grundläggande principen i 
vattendirektivet (direktiv 2000/60/EG) om 
att förorenaren betalar tillämpas 
konsekvent.

Or. de

Ändringsförslag 227
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 3b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3b) Principen om att förorenaren betalar 
kräver att föroreningar såvitt möjligt 
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förhindras redan vid den omedelbara 
källan och inte först när de redan kommit 
ut i ytvattnet.

Or. de

Motivering

Då förteckningen över prioriterade ämnen tillämpas måste det också tas hänsyn till diffusa 
och indirekta utsläpp. Många av de ämnen som förtecknats kommer inte direkt utan indirekt 
ut i ytvattnet. För att de åtgärder som tillsammans används för att skydda ytvattnen ska bli så 
kostnadseffektiva som möjligt måste dessa utsläpp minimeras överallt inom EU.

Ändringsförslag 228
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) För vissa ämnen skulle 
miljökvalitetsnormer utgående från 
ekotoxikologiska data och överväganden 
inte erbjuda en tillräcklig skyddsnivå för 
dricksvatten från ytvattenförekomster, 
vare sig i enlighet med rådets direktiv 
98/83/EG av den 3 november 1998 om 
kvaliteten på dricksvatten1 eller med tanke 
på efterlevnaden av artikel 7.2 och 7.3 i 
direktiv 2000/60/EG. Eftersom alla 
ytvattenförekomster inte är avsedda att 
tjäna som dricksvattentäkter är det 
lämpligare att striktare 
miljökvalitetsnormer vid behov fastställs 
på medlemsstatsnivå.
___________________
1 EGT L 330, 5.12.1998, s. 32.

Or. en

Ändringsförslag 229
Sophie Auconie
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Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Undersökningar visar att 
läkemedelsrester kan vara till fara för 
vattenmiljön. Frågan om läkemedelsrester 
bör hädanefter behandlas på europeisk 
nivå, av omsorg om bästa 
kostnads-nyttoförhållande. 
Riskbedömningen bör göras mer 
ingående med hjälp av tillförlitliga och 
jämförbara övervakningsdata på 
unionsnivå. Mekanismen med en 
bevakningslista i det nuvarande direktivet 
bör göra det möjligt att samla in de data 
som behövs för framtida översyn av 
förteckningen över prioriterade ämnen. 
Vid tillämpningen av artikel 16.9 i 
vattenramdirektivet har kommissionen 
befogenhet att utarbeta en europeisk 
strategi mot vattenförorening genom 
läkemedel. Kommissionen kommer då att 
lägga fram förslag om skärpt 
riskbedömning i samband med att dessa 
produkter släpps ut på marknaden och om 
vilka åtgärder som effektivast kan få ned 
riskerna till en acceptabel nivå, och 
arbeta med stöd av den gemensamma 
strategin för genomförande av 
vattenramdirektivet, samt de 
organisationer som är anknutna till 
övervakningen av nya miljöförorenande 
ämnen (Norman-nätverket) och 
Gemensamma forskningscentrumet.

Or. fr

Ändringsförslag 230
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En ny mekanism behövs för att ge 
kommissionen riktad högkvalitativ 
övervakningsinformation om 
koncentrationen av ämnen i vattenmiljön, 
med fokus på nya föroreningar och ämnen 
för vilka tillgängliga övervakningsdata inte 
är av tillräcklig kvalitet för riskbedömning.
Den nya mekanismen bör underlätta 
insamling av sådan information i unionens 
avrinningsområden. För att hålla 
övervakningskostnaderna på en rimlig nivå 
bör mekanismen inriktas på ett begränsat 
antal ämnen som tillfälligt ingår i en 
bevakningslista, och ett begränsat antal 
övervakningsplatser, men den bör 
tillhandahålla representativa data som är 
lämpliga för unionens prioriteringsprocess.
Listan bör vara dynamisk för att kunna 
anpassas till ny information om de 
potentiella riskerna med nya föroreningar 
och för att undvika att ämnen övervakas 
längre tid än nödvändigt.

(17) En ny mekanism behövs för att ge 
kommissionen riktad högkvalitativ 
övervakningsinformation om 
koncentrationen av ämnen i vattenmiljön, 
med fokus på nya föroreningar och ämnen 
för vilka tillgängliga övervakningsdata inte 
är av tillräcklig kvalitet för riskbedömning.
Den nya mekanismen bör underlätta 
insamling av sådan information i unionens 
avrinningsområden. För att hålla 
övervakningskostnaderna på en rimlig nivå 
bör mekanismen inriktas på ett begränsat 
antal ämnen och ett begränsat antal 
övervakningsplatser, men den bör 
tillhandahålla representativa data som är 
lämpliga för unionens prioriteringsprocess. 
Listan bör vara dynamisk för att kunna 
anpassas till ny information om de 
potentiella riskerna med nya föroreningar 
och för att undvika att ämnen övervakas 
längre tid än nödvändigt.

Or. pl

Ändringsförslag 231
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 1 – led 1a (nytt)
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga V – avsnitt 1.3.4 – tabellen

Kommissionens förslag Ändringsförslag

I punkt 1.3.4 i bilaga V till det direktivet 
ska övervakningsfrekvensen för 
prioriterade ämnen under var och en av 
rubrikerna ”Floder”, ”Sjöar”, ”Vatten i 
övergångszon” och ”Kustvatten” ändras 
från 1 månad till 3 månader.

Or. pl
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Ändringsförslag 232
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 1
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 2 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Dessutom gäller följande definition: 
naturlig bakgrundsnivå: den halt av ett 
ämne i vatten, vilken uppträder på 
naturlig väg och inte som ett resultat av 
mänsklig inverkan.

Or. pl

Ändringsförslag 233
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

För ytvattenförekomster som 
medlemsstaterna identifierat i enlighet 
med artikel 7.1 i direktiv 2000/60/EG ska 
medlemsstaterna fastställa striktare 
miljökvalitetsnormer för sådana ämnen 
för vilka det inte räcker med ovannämnda 
miljökvalitetsnormer för att skydda 
dricksvattnet och uppfylla kraven i 
artikel 7.2 och 7.3.

Or. en

Ändringsförslag 234
Jolanta Emilia Hibner
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. De ämnen för vilka miljökvalitetsnormer 
för sediment och/eller biota tillämpas ska 
medlemsstaterna övervaka i relevant matris 
minst en gång om året, såvida inte tekniska 
kunskaper och expertbedömning motiverar 
ett annat intervall.

4. De ämnen för vilka miljökvalitetsnormer 
för sediment och/eller biota tillämpas ska 
medlemsstaterna övervaka i relevant matris 
minst en gång vart sjätte år, såvida inte 
tekniska kunskaper och expertbedömning 
motiverar ett annat intervall.

Or. pl

Ändringsförslag 235
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 4 – punkt 3 – led ba (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Följande led ska införas i artikel 4.3:
”ba) och fasas ut inom förloppet av en 
förvaltningscykel.”

Or. de

Ändringsförslag 236
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 23a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas:
”Artikel 5a

Kontrollåtgärder
1. För ämnen som identifierats såsom 
prioriterade ämnen eller prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG ska kommissionen se 
till att kontrollåtgärder som fastställts med 
stöd av tillämplig unionslagstiftning 
vidtas, bland annat av följande slag:
a) För ämnen som omfattas av förordning 
(EG) nr 1907/2006 ska kommissionen, i 
enlighet med artikel 57 f i den 
förordningen, anmoda Europeiska 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation inför ämnenas slutliga 
införande i bilaga XIV. Dokumentationen 
får om så är lämpligt begränsas till en 
hänvisning till en post i bilaga I till detta 
direktiv.
b) För prioriterade ämnen eller 
prioriterade farliga ämnen där risken i 
huvudsak stammar från utsläpp från 
importerade varor ska kommissionen 
lägga fram en begränsning i enlighet med 
artikel 68.1 i förordning 
(EG) nr 1907/2006.
2. För ämnen som identifierats såsom 
prioriterade ämnen eller prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med detta 
direktiv och som omfattas av förordning 
(EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna 
och kommissionen se till att 
kontrollåtgärder vidtas, bland annat av 
följande slag:
a) För prioriterade ämnen ska det vid 
omprövning och förnyelse av 
godkännande ses till att utsläppen i vatten 
successivt minskar.
b) För prioriterade farliga ämnen ska det 
vid omprövningen ses till att ämnet 
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ersätts. Om det inte finns några alternativ 
att tillgå får ett godkännande beviljas för 
en begränsad tid och för användning i 
slutna system.
c) Alla godkännanden av 
bekämpningsmedel som identifierats som 
prioriterade farliga ämnen ska återkallas 
och inga nya godkännanden av dem får 
beviljas när det har gått 20 år efter det att 
de införts på förteckningen över 
prioriterade farliga ämnen.
3. För ämnen som identifierats såsom 
prioriterade ämnen eller prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med detta 
direktiv och som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 528/2012 av den 
22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av 
biocidprodukter1, vilken ska tillämpas 
från och med den 1 september 2013, ska 
medlemsstaterna och kommissionen se till 
att inga godkännanden beviljas om inte 
villkoren i artikel 5.2 i den förordningen 
uppfyllts.

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

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 89.)

Motivering

I ramdirektivet om vatten står det att Europaparlamentet och rådet ska besluta om särskilda 
åtgärder mot förorening av vatten genom enskilda förorenande ämnen eller grupper av 
förorenande ämnen och att kommissionen ska föreslå särskilda åtgärder för en gradvis 
minskning av utsläpp och spill av prioriterade ämnen samt genom att utsläpp och spill av 
prioriterade farliga ämnen upphör eller stegvis elimineras.

Ändringsförslag 237
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
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Direktiv 2008/105/EG
Artikel 7 – punkt 1 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. I artikel 7.1 ska följande stycke läggas 
till:
”Vid prövningen ska det framför allt ses 
efter om det behöver vidtas åtgärder i 
enlighet med artikel 16.6 för att de 
åtgärder som införts av medlemsstaterna i 
enlighet med artiklarna 9, 10 och 16.8 i 
direktiv 2000/60/EG ska bli effektiva.”

Or. en

Ändringsförslag 238
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 
särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt.”

Kommissionen ska vart fjärde år
rapportera till Europaparlamentet och rådet 
resultaten av den regelbundna översyn av 
bilaga X till direktiv 2000/60/EG som 
föreskrivs i artikel 16.4 i det direktivet. 
Rapporten ska vid behov åtföljas av 
lämpliga förslag, särskilt förslag för att 
identifiera nya prioriterade ämnen och 
prioriterade farliga ämnen eller för att 
identifiera vissa prioriterade ämnen som 
prioriterade farliga ämnen och för att 
fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt. När 
miljökvalitetsnormernas värde för 
enskilda ämnen tas fram bör det ingå en 
osäkerhetsfaktor på 100 för blandningar.”

Or. en
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(Ersätter ändringsförslag 94.)

Motivering

I en situation där vi inte konkret känner till en blandnings exakta sammansättning är det mest 
pragmatiskt om det tas hänsyn till blandningens effekter genom att det tilläggs en extra 
osäkerhetsfaktor. Med nuvarande osäkerhetsfaktorer tas det inte hänsyn till blandningars 
giftverkan och med tanke på vilka komplicerade blandningar som i verkligheten förekommer i 
miljön är det inte förnuftigt att ställa upp kvalitetsnormer för olika ämnen skilt för sig.

Ändringsförslag 239
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 
särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt.”

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 
särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt. Vid 
identifieringen och i eventuella relevanta 
förslag ska det tillförsäkras konsekvens 
med alla befintliga godkännanden och 
bedömningar enligt Europaparlamentets 
och rådets förordningar 
(EG) nr 1907/2006 och 
(EG) nr 1107/2009 samt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG och 
2001/83/EG.

Or. de
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Ändringsförslag 240
Christa Klaß

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8a – punkt 1 – led aa (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

aa) Allmänt förekommande långlivade, 
bioackumulerbara och toxiska ämnen bör 
inte tas med vid bedömningen av kemisk 
status om de geogena 
bakgrundskoncentrationerna av dessa 
ämnen i den ytvattenförekomst som ska 
bedömas överskrider 
miljökvalitetsnormerna.

Or. de

Motivering

Det måste tas hänsyn till att vissa av de förtecknade ämnena (metaller, hormoner etc.) på 
naturlig väg förekommer i vattendragen, om än i ringa mängder. Dessa geogena 
bakgrundskoncentrationer måste det tas hänsyn till. Första stycket i kommissionens förslag 
ska inte påverka tillämpningen av de mål och skyldigheter som anges i artiklarna 4.1 a, 
11.3 k och 16.6 i direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 241
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8a – punkt 1 – led b

Kommissionens förslag Ändringsförslag

b) övervaka mindre intensivt än vad som 
krävs för prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 3.4 i detta direktiv och i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG, förutsatt att 
övervakningen är representativ och att det 
redan finns en statistiskt tillförlitlig 
referens när det gäller förekomsten av 
dessa ämnen i vattenmiljön, omfattande 

b) övervaka mindre intensivt än vad som 
krävs för prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 3.4 i detta direktiv och i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG, förutsatt att 
övervakningen är representativ och att det 
redan finns en statistiskt tillförlitlig 
referens när det gäller förekomsten av 
dessa ämnen i vattenmiljön, omfattande 
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minst en sexårig planeringscykel för 
förvaltning av avrinningsdistrikt.

minst en sexårig planeringscykel för 
förvaltning av avrinningsdistrikt. Inom 
områden med vattenförvaltningsplaner 
får övervakningen ske inom ramen för en 
ettårig cykel, var tredje månad i 
vattenförekomster och en gång i övriga 
matriser, om det inte har noterats några 
uppåtgående koncentrationer eller 
utvecklingstendenser för dessa ämnen 
under de första sex åren.

Or. pl

Ändringsförslag 242
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 1 – stycke 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne.
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG* 
och 2001/83/EG** samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1907/2006 och 

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 10 ämnen
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne.
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG* 
och 2001/83/EG** samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1907/2006 och 
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(EG) nr 1107/2009***. (EG) nr 1107/2009***.

Or. pl

Ändringsförslag 243
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Article 8 b – paragraph 1 – subparagraph 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne.
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG* 
och 2001/83/EG** samt 
Europaparlamentets och rådets 
förordningar (EG) nr 1907/2006 och 
(EG) nr 1107/2009***.

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne.
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Sådana ämnen 
bör prioriteras, för vilka det inte finns 
tillräckliga övervakningsdata för 
prioriteringsändamål. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland resultaten av det 
prioriteringsarbete som gjorts inom 
ramen för detta direktiv, samt 
forskningsprojekt, medlemsstaternas 
karakteriserings- och övervakningsprogram 
enligt artiklarna 5 och 8 i direktiv 
2000/60/EG och information om 
produktionsvolymer, användningsmönster, 
koncentrationer i miljön och effekter, 
inbegripet information som samlats in 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG* och 
2001/83/EG** samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009***.

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 110.)
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Motivering

Vid förberedelsearbetet inför den nuvarande översynen av prioriterade ämnen inledde 
kommissionen urvalet med en förteckning över 2 000 kemikalier. I och med att det 
regelbundet kommer in uppgifter från övervakningen av ämnen på bevakningslistan blir 
prioriteringsarbetet effektivare. Hänsyn bör tas både till nuvarande övervakningsdata och till 
nya vetenskapliga resultat. Nuvarande uppgifter som framkommit vid förberedelsearbetet 
inför det föreliggande förslaget kan lämpligen komma till bruk.

Ändringsförslag 244
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 2b – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på utarbetandet av den 
bevakningslista som avses i punkt 1 i den 
här artikeln.

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 för 
att komplettera och, vid behov, uppdatera
den bevakningslista som avses i punkt 1 i 
den här artikeln.

Or. fr

Ändringsförslag 245
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3b – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…].

3. Den första bevakningslistan enligt punkt 
1, med de ämnen som redan förtecknats i 
bilaga II, ska kompletteras av 
kommissionen senast den […] och sedan 
vid behov uppdateras.

Or. fr
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Ändringsförslag 246
Vladko Todorov Panayotov

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3b – punkt 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…].

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…], utgående från en vetenskaplig 
arbetsprocess som bygger på öppna och 
objektiva kriterier och där 
medlemsstaterna och de berörda parterna 
medverkar.

Or. en

(Ersätter ändringsförslag 132.)

Motivering

När ämnen tas med på den första bevakningslistan måste detta ske som resultat av en 
urvalsprocess som bygger på objektiva kriterier och bidrag från alla berörda parter. Då får 
vi garantier för att ämnen som inte behöver övervakas inte heller införs på bevakningslistan 
och kan på det sättet lätt undvika kostnader till följd av onödig övervakning.

Ändringsförslag 247
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Article – point 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en tolvmånadersperiod, med början 
inom 3 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan.

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en tolvmånadersperiod, räknat från 
och med årets första dag, med början 
tidigast inom 6 månader efter det att ämnet 
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tas upp på bevakningslistan.

Or. pl

Ändringsförslag 248
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8 b – punkt 4 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en tolvmånadersperiod, med början 
inom 3 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan.

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en sexmånadersperiod, med början 
inom 3 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan.

Or. fr

Ändringsförslag 249
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 4 – stycke 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid urvalet av representativa stationer, 
övervakningsfrekvens och -tidpunkt för 
varje ämne ska medlemsstaterna beakta 
ämnets användningsmönster.
Övervakningsfrekvensen får inte vara 
mindre än en gång per år.

Vid urvalet av representativa stationer, 
övervakningsfrekvens och -tidpunkt för 
varje ämne ska medlemsstaterna beakta 
ämnets användningsmönster.
Övervakningsfrekvensen får inte vara 
mindre än fem gånger per år, med minst 
två månaders mellanrum mellan 
gångerna.

Or. en
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(Ersätter ändringsförslag 141.)

Motivering

Av omsorg om god kvalitet på övervakningsdata och tillförlitliga resultat för framtida 
beslutsfattande bör övervakningsfrekvensen uppgå till minst fem gånger per år.

Ändringsförslag 250
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

5. Medlemsstaterna ska rapportera 
resultaten av den kontroll som utförts 
enligt punkt 4 till kommissionen inom 18 
månader efter det att ämnena tas upp på 
bevakningslistan, och därefter var tolfte 
månad så länge ämnet finns kvar på listan.
Rapporten ska innehålla information om 
stationens representativitet och 
övervakningsstrategin.

5. Medlemsstaterna ska rapportera 
resultaten av den kontroll som utförts 
enligt punkt 4 till kommissionen inom 18 
månader efter det att ämnena tas upp på 
bevakningslistan, och därefter var tolfte 
månad så länge ämnet finns kvar på listan.
Rapporten ska innehålla information om 
stationens belägenhet och 
övervakningsstrategin.

Or. pl

Ändringsförslag 251
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a Följande artikel ska införas:
”Artikel 8c

Särskilda föreskrifter för läkemedel
Kommissionen ska, med tillämpning av 
artikel 16.9 i direktiv 2000/60/EG, inom 
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två år utarbeta en strategi mot 
vattenföroreningar genom läkemedel. 
Strategin ska framför allt omfatta 
följande:
– Förslag för att, om så är lämpligt, ta 
förstärkt hänsyn till läkemedlens 
miljöpåverkan, som ett led i förfarandet 
för utsläppande av läkemedel på 
marknaden (direktiv 2001/83/EG, 
direktiv 2011/83/EU, förordning 
(EG) nr 726/2004).
– En utvärdering av läkemedlens risker 
för vattenmiljön, tillsammans med förslag 
för att minska riskerna.
– Inslag som möjliggör en kostnads-
nyttobedömning av de åtgärder som 
föreslagits.
Kommissionen ska utarbeta denna 
strategi med stöd av den kommitté som 
finns omnämnd i artikel 21 i 
direktiv 2000/60/EG.”

Or. fr

Ändringsförslag 252
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – del B – punkt 3

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Del B punkt 3 i bilaga I ska ersättas 
med följande:
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3. ”De miljökvalitetsnormer som fastställs 
i denna bilaga uttrycks som totala 
koncentrationer i hela vattenprovet, med 
undantag för kadmium, bly, kvicksilver 
och nickel (nedan kallade metaller). I 
fråga om metaller jämförs 
miljökvalitetsnormens värde med upplöst 
koncentration (dvs. den upplösta fasen i 
ett vattenprov som erhållits genom 
filtrering genom ett 0,45 μm-filter eller 
motsvarande förbehandling) eller 
biotillgänglig koncentration, om sådan 
anges.
Medlemsstaterna får vid utvärdering av 
övervakningsresultaten i jämförelse med 
miljökvalitetsnormen ta hänsyn till
a) de naturliga 
bakgrundkoncentrationerna för metaller 
och deras föreningar, om de hindrar 
efterlevnad av miljökvalitetsnormen,
b) vattnets hårdhet, dess pH-värde eller 
andra parametrar för vattenkvalitet som 
påverkar en metalls biotillgänglighet, 
varvid de biotillgängliga 
koncentrationerna ska fastställas med 
hjälp av lämpliga modeller för 
biotillgänglighet.”

Or. it

Ändringsförslag 253
Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 2a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast den … * ska medlemsstaterna 
underrätta kommissionen om vilka 
relevanta åtgärder som fastställts i 
enlighet med artiklarna 9, 10, 16.8 i 
direktiv 2000/60/EG för att bemästra 
utsläppen av prioriterade ämnen och 
stimulera till alternativ och ny teknik eller 
nya kontrollmetoder. Medlemsstaterna 
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ska i detta sammanhang framför allt 
rapportera om sina erfarenheter av 
offentlig-privata partnerskap, 
vetenskapligt och tekniskt samarbete, 
ersättningsplaner och ekonomiska 
incitament. Rapporten bör göras 
tillgänglig för allmänheten på 
kommissionens webbplats senast den …**
_________________

* EUT, var vänlig och för in datum: 3 år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft.
** EUT, var vänlig och för in datum: 4 år 
efter det att detta direktiv har trätt i kraft.

Or. en

Ändringsförslag 254
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 41
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 41

Or. pl

Ändringsförslag 255
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 43
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 43

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 256
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 46
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 46

Or. fr

Ändringsförslag 257
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 46
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 46

Kommissionens förslag

(43) Ej tillämpligt Ej 
tillämpligt

Hexabromcyklododekan (HBCDD) X

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinylöstradiol

Ändringsförslag

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 258
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 47
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 47

Or. fr

Ändringsförslag 259
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 47
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 47

Kommissionens förslag

(46) 57-63-6 200-342-2 17-alfa-etinylöstradiol

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 260
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 48
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 48

Or. fr

Ändringsförslag 261
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga I – tabellen – rad 48
Direktiv 2000/60/EG
Bilaga X – tabellen – rad 48

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 262
Judith A. Merkies

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rubrikraden
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rubrikraden

Or. en

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

Nr Ämnets 
namn

CAS-
nummer

AA-MKN
Inlandsyt-
vatten

AA-MKN

Andra 
ytvatten

MAC-MKN

Inlandsyt-
vatten

MAC-MKN

Andra 
ytvatten

MKN

Biota

Ändringsförslag

Nr Ämnets 
namn

CAS-
nummer

AA-
MKN1

Inlandsyt-
vatten

AA-
MKN1

Andra 
ytvatten

MAC-MKN1

Inlandsyt-
vatten

MAC-MKN

Andra 
ytvatten

MKN

Biota

__________________________
För ytvattenförekomster som används som dricksvattentäkter ska medlemsstaterna 
fastställa en strängare miljökvalitetsnorm i enlighet med artikel 3.1 första stycket a i detta 
direktiv. Bland de ämnen som ska behandlas på detta sätt ska ämnena 1, 3, 4, 10, 13, 19, 
27, 29, 29a, 29b, 36 och 38 ingå.
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Ändringsförslag 263
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 5
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 5

Or. de

Motivering

Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. 
De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska beräkningar och delvis ligger 
långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg har inte gjorts till föremål för 
bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta 
kommer att man inte har några enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av 
sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 264
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 5
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 5

Kommissionens förslag

(5) Bromerade 
difenyletrar

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

Ändringsförslag

(5) Bromerade 
difenyletrar

32534819 0,0005 0,0002 Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämpligt
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Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur 
kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel.

Ändringsförslag 265
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 15
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 15

Or. de

Motivering

Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. 

Kommissionens förslag

(5) Bromerade 
difenyletrar

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

Ändringsförslag

(5) Bromerade 
difenyletrar

32534819 0,0005 0,0002 Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämp
ligt

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -
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De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska beräkningar och delvis ligger 
långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg har inte gjorts till föremål för 
bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta 
kommer att man inte har några enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av 
sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 266
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 15
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 15

Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur 
kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel.

Ändringsförslag 267
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 21
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 21

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(15) Fluoranten 206440 0,1 0,1 1 1 -
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Or. de

Motivering

Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. 
De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska beräkningar och delvis ligger 
långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg har inte gjorts till föremål för 
bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta 
kommer att man inte har några enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av 
sådana små koncentrationer. 

Ändringsförslag 268
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 21
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 21

Kommissionens förslag

(21) Kvicksilver och 
kvicksilverfören
ingar

7439976 0,07 0,07 20

Ändringsförslag

(21) Kvicksilver och 
kvicksilverfören
ingar

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

Kommissionens förslag

(21) Kvicksilver och 
kvicksilverfören
ingar

7439976 0,07 0,07 20

Ändringsförslag

(21) Kvicksilver och 
kvicksilverfören
ingar

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

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta kommer att man inte har några 
enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 269
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 22
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 22

Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur 
kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Förhållandet mellan årligt 
genomsnittsvärde och maximalt tillåten koncentration måste vara konsekvent. Så är inte fallet 
för de här ämnena.

Ändringsförslag 270
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 22

Kommissionens förslag

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Ändringsförslag

(22) Naftalen 91203 ? ? ? ? ?
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Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 22

Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 
höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 271
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 35
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 35

Kommissionens förslag

(22) Naftalen 91203 2 2 130 130

Ändringsförslag

(22) Naftalen 91203 ? ? ? ? ?

Kommissionens förslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

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

Ändringsförslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1
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Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssybvinkel. Till detta kommer att man inte har några 
enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 272
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 35
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 35

Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel.

Ändringsförslag 273
Anja Weisgerber

Kommissionens förslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

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

Ändringsförslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 35
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 35

Or. de

Motivering

Det föreslagna gränsvärdet för miljökvalitetsnormen uttryckt som ett medelvärde på årsnivå 
(AA-MKN) kan inte påvisas på analytisk väg. I renat avloppsvatten kan förekomsten påvisas 
endast ned till 25 ng/l. Till detta kommer att ett strängare gränsvärde skulle gälla för ytvatten 
än för dricksvatten. I och med direktiv 2006/122/EG är användningen av PFOS redan i 
omfattande grad förbjuden och ämnet får i EU användas endast för galvaniseringsändamål. 
Galvaniseringen är en liten bransch, som dock är viktig för det ekonomiska värdeskapandet 
inom EU.

Ändringsförslag 274
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 38
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 38

Kommissionens förslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

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

Ändringsförslag

(35) Perfluoroktansul
fonsyra och dess 
derivat (PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1
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Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur 
kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Förhållandet mellan årligt 
genomsnittsvärde och maximalt tillåten koncentration måste vara konsekvent. Så är inte fallet 
för de här ämnena.

Ändringsförslag 275
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 38
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 38

Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(38) Aklonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 276
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 41
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 41

Or. pl

Ändringsförslag 277
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 41
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 41

Or. de

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(41) Cypermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta kommer att man inte har några 
enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 278
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 41
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 41

Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 
höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 279
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 42
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 42

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(41) Cypermetrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta kommer att man inte har några 
enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 280
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 42
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 42

Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(42) Diklorvos 62-73-7 ? ? ? ?

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(42) Diklorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 281
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 43
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 43

Or. pl

Ändringsförslag 282
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 43
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 43

Kommissionens förslag

(43) Hexabromcy
klododekan 
(HBCDD)

Se fotnot 12 i bilaga X 
till direktiv 2000/60/EG

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

Ändringsförslag

utgår
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Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 
höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 283
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 44
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 44

Or. de

Kommissionens förslag

(43) Hexabromcyklo
dodekan 
(HBCDD)

Se fotnot 12 i bilaga X 
till direktiv 2000/60/EG

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

Ändringsförslag

(43) Hexabromcyklo
dodekan 
(HBCDD)

Se fotnot 12 i bilaga X 
till direktiv 2000/60/EG

? ? ? ?

Kommissionens förslag

(44) Heptaklor och 
heptaklorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

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

Ändringsförslag

(44) Heptaklor och 
heptaklorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?
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Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats 
på analytisk väg har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-
nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Till detta kommer att man inte har några 
enhetliga och lämpliga analysförfaranden för bedömning av sådana små koncentrationer.

Ändringsförslag 284
Peter Liese

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 45
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 45

Or. de

Motivering

Kommissionen har i sitt förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts 
för härledning av miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått 
uppvägas med alltför höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom 
rent matematiska beräkningar har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur 
kostnads-nyttosynvinkel eller ur genomförbarhetssynvinkel. Förhållandet mellan årligt 
genomsnittsvärde och maximalt tillåten koncentration måste vara konsekvent. Så är inte fallet 
för de här ämnena.

Ändringsförslag 285
Thomas Ulmer

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 45
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 45

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(45) Terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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Or. de

Motivering

Värdena måste sänkas för att de ska kunna följas på medellång sikt. Kommissionen har i sitt 
förslag inte tillräckligt ingående förklarat vilka metoder som använts för härledning av 
miljökvalitetsnormerna. Här har dåliga eller bristfälliga uppgifter fått uppvägas med alltför 
höga säkerhetsfaktorer. De miljökvalitetsnormer som härletts genom rent matematiska 
beräkningar och delvis ligger långt under gränserna för vad som påvisats på analytisk väg 
har inte gjorts till föremål för bedömning, vare sig ur kostnads-nyttosynvinkel eller ur 
genomförbarhetssynvinkel. Det saknas enhetliga och lämpliga analysförfaranden.

Ändringsförslag 286
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 46
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 46

Or. fr

Ändringsförslag 287
Jolanta Emilia Hibner

Kommissionens förslag

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

Ändringsförslag

(45) Terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?

Kommissionens förslag

(46) 17-alfa-
etinylöstradiol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Ej tillämpligt Ej 
tillämpligt

Ändringsförslag

utgår
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Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 46
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 46

Or. pl

Ändringsförslag 288
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 47
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 47

Or. fr

Ändringsförslag 289
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 47

Kommissionens förslag

(46) 17-alfa-etinylöstradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämpligt

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

(47) 17-beta-
östradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Ändringsförslag

utgår
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Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 47

Or. pl

Ändringsförslag 290
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 48
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 48

Or. fr

Ändringsförslag 291
Jolanta Emilia Hibner

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 48
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – tabellen – rad 48

Kommissionens förslag

(47) 17-beta-östradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Ändringsförslag

utgår

Kommissionens förslag

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Ändringsförslag

utgår
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Or. pl

Ändringsförslag 292
Riikka Manner

Förslag till direktiv
Bilaga II – fotnot 13
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga I – del A – fotnot 13

Kommissionens förslag Ändringsförslag

13 Dessa miljökvalitetsnormer avser 
biotillgängliga koncentrationer av ämnena.

13 Dessa miljökvalitetsnormer avser 
biotillgängliga koncentrationer av ämnena.
Om BLM (Biotic Ligand Model) inte 
lämpar sig för ett medlemslands lokala 
förhållanden får medlemslandet använda 
miljökvalitetsnormer som föreskrivits i 
detta direktiv.

Or. fi

Motivering

De föreslagna nya miljökvalitetsnormerna har definierats med hjälp av modellen Biotic 
Ligand. Den modellen lämpar sig bara för ytvatten i inlandsmiljö, där förhållandena är 
identiska med referensförhållandena i modellen. Men än så länge har modellen inte testats 
för havsvatten. På grund av att bristerna i dagens läge fortfarande är stora måste den 
nuvarande miljökvalitetsnormen för nickel få finnas kvar och metoderna för bestämning av 
metallers biotillgänglighet utvecklas så, att de kan användas för mätning av 
biotillgängligheten överallt i Europa, både i inlandsvatten och i havsvatten.

Ändringsförslag 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Kommissionens förslag

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Ändringsförslag

utgår
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Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga II (ny)

Ändringsförslag
BILAGA IIa

”BILAGA II
ÄMNEN SOM BLAND ANNAT SKA INFÖRAS I DEN FÖRSTA BEVAKNINGSLISTA SOM 

KOMMISSIONEN SKA UTARBETA

CAS-nummer1 EU-nummer2 Ämnets namn

57-63-6 200-342-2 17-alfaetinylöstradiol

50-28-2 200-023-8 17-betaöstradiol

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak”

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Services.
2 EU-nummer: Europeiska inventeringen för befintliga kemiska ämnen (Einecs) eller 
Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen (Elnics).

Or. en

Motivering

Etinylöstradiol, östradiol och diklofenak genomgick en grundlig vetenskaplig 
utvärderingsprocess, varvid inte alla frågor från vetenskapshåll kunde besvaras. Det gick till 
exempel inte att beakta nya undersökningsdata för diklofenak. Om dessa ämnen infördes på 
bevakningslistan skulle man på vetenskapshåll hinna samla flera data och fatta ett välgrundat 
beslut.

Ändringsförslag 294
Linda McAvan

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga II (ny)
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Ändringsförslag
BILAGA IIa

”BILAGA II
ÄMNEN SOM BLAND ANNAT SKA INFÖRAS I DEN FÖRSTA BEVAKNINGSLISTA SOM 

KOMMISSIONEN SKA UTARBETA

CAS-nummer1 EU-nummer2 Ämnets namn

57-63-6 200-342-2 17-alfaetinylöstradiol

50-28-2 200-023-8 17-betaöstradiol

15307-79-6 239-346-4 Diklofenak”

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Services.
2 EU-nummer: Europeiska inventeringen för befintliga kemiska ämnen (Einecs) eller 
Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen (Elnics).

Or. en

Motivering

Man vet inte säkert varför dessa ämnen förekommer i vatten runtom i EU, eftersom 
kommissionen har övervakningsdata från bara två medlemsstater i fråga om E2 och från tre 
medlemsstater för EE2. Det behövs fler data och GD Hälsa och konsumentskydd håller för 
närvarande på med en undersökning för att fastställa omfattningen av problemet med att 
mark, vatten etc. förorenas med läkemedelsrester, tillsammans med hur detta påverkar 
folkhälsan.

Ändringsförslag 295
Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga II (ny)

Ändringsförslag
BILAGA IIa

”BILAGA II
ÄMNEN SOM BLAND ANNAT SKA TAS MED I DEN FÖRSTA BEVAKNINGSLISTA SOM 

KOMMISSIONEN SKA UTARBETA

CAS-nummer1 EU-nummer2 Ämnets namn
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1066-51-9 Ej tillämpligt Aminometylfosfonsyra (AMPA)
298-46-4 206-062-7 Karbamazepin
57-12-5 Ej tillämpligt Fri alkalicyanid
1071-83-6 213-997-4 Glyfosat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triklosan
9029-97-4 231-175-3 Zink och zinkföreningar
57-63-6 200-342-2 17-alfaetinylöstradiol
50-28-2 200-023-8 17-beta-östradiol
15307-79-6 239-346-4 Diklofenak”
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Numéro UE: Europeiska förteckningen över existerande, kommersiellt använda kemiska 
ämnen (Einecs) eller Europeiska förteckningen över anmälda kemiska ämnen (Elincs).
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