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Ændringsforslag 29
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(1) Kemisk forurening af overfladevand 
udgør en trussel for både vandmiljøet i 
form af akut og kronisk toksicitet for 
vandorganismer, akkumulering i 
økosystemet og tab af levesteder og 
biodiversitet og for menneskers sundhed. I 
første række bør forureningsårsagerne 
identificeres og emissionerne bekæmpes 
ved kilden så effektivt som muligt i 
økonomisk og miljømæssig henseende.

(1) Kemisk forurening af overfladevand 
udgør en trussel for både vandmiljøet i 
form af akut og kronisk toksicitet for 
vandorganismer, akkumulering i 
økosystemet og tab af levesteder og 
biodiversitet og for menneskers sundhed. I 
første række bør forureningsårsagerne 
identificeres og emissionerne – hvor det er 
muligt – bekæmpes ved kilden så effektivt 
som muligt i økonomisk og miljømæssig 
henseende.

Or. it

Ændringsforslag 30
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I henhold til bestemmelserne i artikel 
191, stk. 2, i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde 
bygger Unionens politik på miljøområdet 
navnlig på forsigtighedsprincippet og 
princippet om forebyggende indsats, 
princippet om indgreb over for 
miljøskader fortrinsvis ved kilden og 
princippet om, at forureneren betaler.

Or. en
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Begrundelse

I forbindelse med revisionen af listen over prioriterede stoffer er det vigtigt at fremhæve 
artikel 191, stk. 2, som fastlægger grundlaget for EU's politik på miljøområdet, ligesom det 
skete i betragtning 2 til direktivet om miljøkvalitetskrav. Ordføreren har valgt kun at citere fra 
artikel 191, stk. 3 (svarende til betragtning 3 i direktivet om miljøkvalitetskrav), i 
ændringsforslag 1. Dette giver en skævhed (og artikel 191, stk. 3, henviser kun til spørgsmål, 
som skal tages i betragtning, og er derfor mindre relevant). Man bør medtage enten begge 
henvisninger eller ingen.

Ændringsforslag 31
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 1 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a) I anerkendelse af lægemidlers bidrag 
til den menneskelige sundhed og i 
betragtning af, at forurening af jord og 
vand med lægemiddelrester er et voksende 
miljøproblem, bør Kommissionen sammen 
med medlemsstaterne og relevante 
interessenter arbejde på en tematisk 
strategi for lægemidler for at undersøge 
mulighederne for kontrolforanstaltninger 
ved kilden.

Or. en

Ændringsforslag 32
Esther de Lange

Forslag til direktiv
Betragtning 1 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1b) Det er i øjeblikket meget dyrt at 
behandle overfladevand, og det er 
nødvendigt at stimulere udviklingen af 
banebrydende vandteknologier, som kan 
give en billigere og mere effektiv 
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vandrensning, f.eks. eutektisk 
frysningskrystallisering til industrivand, 
anvendelse af bentiske alger til at mindske 
næringsstoffer og mikrobielle 
brændselsceller til at behandle urin.

Or. en

Ændringsforslag 33
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 2

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger opstiller en 
strategi for bekæmpelsen af 
vandforurening. Denne strategi omfatter 
bl.a. identificering af prioriterede stoffer 
blandt de stoffer, der udgør en væsentlig 
risiko for eller via vandmiljøet på EU-
niveau. Ved Europa-Parlamentets og 
Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. 
november 2001 om vedtagelse af en liste 
over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik er der opstillet en første liste 
over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på 
EU-plan, og som på nuværende tidspunkt 
er opført i bilag X til direktiv 2000/60/EF.

(2) Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 om 
fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger opstiller en 
strategi for bekæmpelsen af 
vandforurening og kræver yderligere 
specifikke foranstaltninger for 
forureningskontrol. Denne strategi 
omfatter bl.a. identificering af prioriterede 
stoffer blandt de stoffer, der udgør en 
væsentlig risiko for eller via vandmiljøet 
på EU-niveau. Ved Europa-Parlamentets 
og Rådets beslutning nr. 2455/2001/EF af 
20. november 2001 om vedtagelse af en 
liste over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik er der opstillet en første liste 
over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på 
EU-plan, og som på nuværende tidspunkt 
er opført i bilag X til direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag genindsætter teksten fra betragtning 5 i direktivet om 
miljøkvalitetskrav. Det er vigtigt at huske, at vandrammedirektivet selv også kræver 
yderligere specifikke foranstaltninger til forureningskontrol. Selv om foranstaltninger 
primært skal træffes i henhold til anden lovgivning (se betragtning 6), fjerner dette ikke - og 
bør heller ikke gøre det - Kommissionens pligt til at stille forslag til foranstaltninger til 
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forureningskontrol i artikel 16, stk. 6, og artikel 16, stk. 8.

Ændringsforslag 34
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(3a) I henhold til artikel 191 i traktaten 
om Den Europæiske Unions 
funktionsmåde skal Unionen ved 
udarbejdelsen af politik på miljøområdet 
tage 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 samt den 
økonomiske og sociale udvikling i 
Unionen som helhed og dens 
afbalancerede udvikling i dens områder. 
Der skal tages højde for videnskabelige, 
miljømæssige og samfundsøkonomiske 
faktorer, herunder menneskers sundhed, i 
udviklingen af en omkostningseffektiv og 
proportional politik om kemisk forurening 
af overfladevand, herunder i 
gennemgangen af listen over prioriterede 
stoffer i henhold til artikel 16, stk. 4, i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget er baseret på ordførerens forslag, idet der blot er tilføjet en henvisning til 
menneskers sundhed.

Ændringsforslag 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
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Betragtning 3 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a) Foranstaltninger til at mindske 
udledningen skal følge princippet om, at 
forureneren betaler. Derfor skal 
udledninger så vidt muligt forhindres 
allerede ved den umiddelbare kilde og 
ikke først, når de allerede er nået ud i 
overfladevandet.

Or. de

Ændringsforslag 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 4

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4) Kommissionen har gennemført en 
revision af listen over prioriterede stoffer i 
henhold til artikel 16, stk. 4, i direktiv 
2000/60/EF og artikel 8 i direktiv 
2008/105/EF og har konkluderet, at det er 
hensigtsmæssigt at ændre listen over 
prioriterede stoffer ved at identificere nye 
stoffer til prioriterede foranstaltninger på 
EU-niveau, fastsætte miljøkvalitetskrav for 
dem, ajourføre miljøkvalitetskravene til 
visse bestående stoffer på baggrund af den 
tekniske udvikling og fastsætte 
biotamiljøkvalitetskrav for visse bestående 
og nye prioriterede stoffer.

(4) Kommissionen har gennemført en 
revision af listen over prioriterede stoffer i 
henhold til artikel 16, stk. 4, i direktiv 
2000/60/EF og artikel 8 i direktiv 
2008/105/EF og har konkluderet, at det er 
hensigtsmæssigt at ændre listen over 
prioriterede stoffer ved at identificere nye 
stoffer til prioriterede foranstaltninger på 
EU-niveau, fastsætte miljøkvalitetskrav for 
dem eller fjerne eksisterende stoffer fra 
listen samt ajourføre miljøkvalitetskravene 
til visse bestående stoffer på baggrund af 
den tekniske udvikling og fastsætte 
biotamiljøkvalitetskrav for visse bestående 
og nye prioriterede stoffer.

Or. de

Ændringsforslag 37
Andrea Zanoni

Forslag til direktiv
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Betragtning 4 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(4a) Indtil nu har medlemsstaterne mødt 
betydelige vanskeligheder under 
gennemførelsen af vandrammedirektivet.
Dette gælder navnlig 
emissionskontrolforanstaltninger for
prioriterede stoffer på nationalt niveau –
med særligt henblik på den afvikling af 
emissioner, som kræves for prioriterede 
farlige stoffer. Samordningen med andre 
EU-lovgivningsinstrumenter bør derfor 
styrkes ved at gennemføre nye og 
relevante kontrolforanstaltninger.

Or. it

Begrundelse

Med dette ændringsforslag indføres en ny betragtning, hvis formål er at understrege, at der er 
behov for foranstaltninger på EU-niveau for at nå målene om at minimere eller afvikle 
emissionerne i vandmiljøet.

Ændringsforslag 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 5

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(5) Revisionen af listen over prioriterede 
stoffer er blevet understøttet af en 
omfattende høring af eksperter fra 
Kommissionens tjenestegrene, 
medlemsstaterne, interesseparterne og Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (VKSM).

(5) Revisionen af listen over prioriterede 
stoffer er blevet understøttet af en 
omfattende høring af eksperter fra 
Kommissionens tjenestegrene,
medlemsstaterne, interesseparterne og Den 
Videnskabelige Komité for Sundheds- og 
Miljørisici (VKSM) og en grundig 
undersøgelse af stoffernes toksicitet og 
deres forekomst i hele EU.

Or. en
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Ændringsforslag 39
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse, fuld anvendelse og om 
nødvendigt revision af bestemmelserne i
de gældende sektorinstrumenter for 
prioriterede stoffer prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger i 
forbindelse med direktiv 2000/60/EF 
Dette kræver dog, at de nødvendige 
handlinger for at opnå målene i artikel 
16, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF foretages 
effektivt inden for rammerne af disse 
andre eksisterende EU-instrumenter..
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF eller tilsynsoplysninger som 
viser, at det er nødvendigt med yderligere 
foranstaltninger på EU-niveau, bør derfor 
udløse passende opfølgning under de 
relevante EU-instrumenter fra 
Kommunens og medlemsstaternes side; 
dette berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i disse instrumenter.

Or. en

Begrundelse

De nuværende og foreslåede prioriterede stoffer er industrielle kemikalier, pesticider, 
biocider, industrielle emissioner eller lægemidler. Disse er alle hver især reguleret gennem 
særlovgivning. Bestemmelserne i vandrammedirektivet er imidlertid juridisk ækvivalente. Det 
er hensigtsmæssigt at prioritere at indføre kontrolforanstaltninger i de specifikke retsakter, 
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men det bør sikres, at de nødvendige foranstaltninger for at opfylde vanddirektivet faktisk 
træffes i disse retsakter.

Ændringsforslag 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF må ikke modarbejde
anvendelsen af bestemmelserne i Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) 
Nr. 1107/2009 af 21. oktober 2009 om 
markedsføring af plantebeskyttelsesmidler 
og om ophævelse af Rådets direktiv 
79/117/EØF og 91/414/EØF samt 
godkendelser på grundlag af disse.

Or. de

Ændringsforslag 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger.
Rapporten om resultatet af den ordinære 
revision af bilag X til direktiv 2000/60/EF 
som fastsat i artikel 16, stk. 4, i det 
pågældende direktiv bør revidere de 
vedtagne foranstaltninger på EU-niveau 
og i medlemsstaterne og vurdere, om disse 
foranstaltninger opnår 
kvalitetsstandarderne for de prioriterede
stoffer eller målet om ophør for de 
prioriterede farlige stoffer. Kommissionen 
bør, hvis det er relevant, lade denne 
rapport følge af relevante forslag til 
konkrete foranstaltninger for at opnå 
kvalitetsstandarderne og målet om ophør 
sammen med midlertidige tidsplaner.
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

Or. en

Ændringsforslag 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Forslag til direktiv
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Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger.
For at skabe en sammenhængende og 
koordineret lovgivningsmæssig regulering 
for prioriterede farlige stoffer er det 
nødvendigt at fastlægge, hvilke 
foranstaltninger der refererer til hvilket 
stade i et stofs livscyklus, og at påvise, at 
summen af foranstaltninger fører til en 
påviselig forbedring af miljøet. Opførelsen 
af et stof i bilag X til direktiv 2000/60/EF 
berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

Or. de

Begrundelse

Vandrammedirektivet fungerer som et sikkerhedsnet for foranstaltninger på opståelsesstedet 
inden for rammerne af kemikalielovgivningen og direktivet om emissioner fra industrien. Hvis 
der kan påvises overskridelser af miljøkvalitetskravene af europæisk relevans, tyder dette på, 
at der er behov for yderligere foranstaltninger til at begrænse emissionen ved kilden og/eller 
for at forbedre de videnskabelige metoder. Der er især behov for yderligere regulering inden 
for kemikaliepolitikken.

Ændringsforslag 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
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Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger.
Det ville være passende at vedtage en 
sammenhængende politisk holdning med 
hensyn til farmaceutiske stoffer, som 
tager hensyn til de fulde 
samfundsmæssige og medicinske 
implikationer i fuldt samarbejde med alle 
relevante interessenter.
Til dette formål udarbejder 
Kommissionen en rapport med mulige 
lovgivningsmæssige forslag vedrørende 
miljøvirkningerne af farmaceutiske 
stoffer til human brug i vand og jord, i 
henhold til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/84/EU af 15. 
december 2010 om ændring, for så vidt 
angår lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler1 og Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 1235/2010 af 
15. december 2010 om ændring, for så 
vidt angår overvågning af 
humanmedicinske lægemidler, af 
forordning (EF) nr. 726/2004 om 
fastlæggelse af fællesskabsprocedurer for 
godkendelse og overvågning af human-
og veterinærlægemidler og om oprettelse 
af et europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
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lægemidler til avanceret terapi2.
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

_______________
1 EUT L 348 af 31.12.2010, s. 74
2 EUT L 348 af 31.12.2010, s. 1

Or. en

Begrundelse

Kommissionen (DG SANCO) har netop indledt en undersøgelse af farmaceutiske stoffers 
indvirkning på miljøet som krævet i den farmaceutiske lovgivning. Rapporten om 
undersøgelsens resultater forventes i slutningen af 2012/begyndelsen af 2013. Den er det rette 
udgangspunkt for at fastsætte en sammenhængende europæisk politik for farmaceutiske 
stoffer i miljøet og bør derfor afventes.

Ændringsforslag 44
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 6

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 

(6) Der er siden vedtagelsen af direktiv 
2000/60/EF vedtaget en lang række EU-
retsakter, som udgør 
emissionskontrolforanstaltninger for de 
enkelte prioriterede stoffer som omhandlet 
i det pågældende direktivs artikel 16. Dertil 
kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EU-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye kontrolforanstaltninger. 
Opførelsen af et stof i bilag X til direktiv 
2000/60/EF berører ikke anvendelsen af 
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bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF.

bestemmelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EF) Nr. 1107/2009 af 
21. oktober 2009 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler og om ophævelse 
af Rådets direktiv 79/117/EØF og 
91/414/EØF. Der bør desuden sikres 
overensstemmelse med 
godkendelsesbeslutninger i henhold til 
ovennævnte forordning om 
markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, navnlig med 
hensyn til potentielle misforhold i tilfælde, 
hvor stoffer identificeres som prioriterede 
farlige stoffer i bilag X til direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Med quinoxyfen - et godkendt pesticid - klassificeret som et prioriteret farligt stof er der sket 
en frakobling mellem forordning (EF) nr. 1107/2009 og vandrammedirektivet. 
Identifikationen som et prioriteret farligt stof implicerer en udfasning af stoffet, som 
undergraver EU's specifikke godkendelsesproces i henhold til forordning 1107/2009. Denne 
forordning indfører en streng og omfattende ordning og betragter et stofs farlighed for vand 
mere udtømmende end vandrammedirektivet. Revisionsprocessen for godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler er den rigtige proces til at afgøre, om et stof skal være på markedet 
eller ej.

Ændringsforslag 45
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Betragtning 6 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a) Eftersom den mest effektive måde at 
standse eller udfase emissioner, 
udledninger og tab af de prioriterede 
farlige stoffer, som fortsat fremstilles i 
eller importeres til EU, er at vedtage EU-
foranstaltninger, bør Kommissionen 
udarbejde lovforslag til at medtage 
stofferne på REACH-kandidatlisten under 
Europa-Parlamentets og Rådets 
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forordning (EF) nr. 1907/2006 af 
18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH), 
om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) 
nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 
76/769/EØF og Kommissionens direktiv 
91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 
2000/21/EF1, eller for at begrænse 
fremstilling, markedsføring og brug af 
stofferne for sig selv eller i blandinger 
eller produkter. For prioriterede stoffer 
kan EU-foranstaltninger også være den 
mest omkostningseffektive løsning, og 
Kommissionen bør udarbejde lovforslag 
til eventuelt at sikre optagelse af stoffet på 
REACH-kandidatlisten eller begrænsning 
af dets fremstilling, markedsføring og 
brug.

_____________________
1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Ændringsforslag 46
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) I overensstemmelse med 
målsætningen om at standse eller udfase 
emissionen af prioriterede farlige stoffer 
bør der fastsættes midlertidige 
miljøkvalitetskrav, som giver et incitament 
til løbende af sænke til baggrundsniveauet 
for naturligt forekommende stoffer og til 
nul for menneskeskabte syntetiske stoffer.
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Or. en

Begrundelse

Kun hvis miljøkvalitetskravene betragtes som et benchmark for fremskridtet, vil de bidrage til 
at opnå et ophør for disse stoffer, der er meget farlige for vandmiljøet.

Ændringsforslag 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Forslag til direktiv
Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Det er nødvendigt med et højt 
koordinationsniveau mellem udvalget i 
henhold til artikel 21, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF og de udvalg og organer, der 
er etableret under anden eksisterende EU-
lovgivning vedrørende evaluering, 
vurdering, godkendelse eller anden 
revision af fælles relevante stoffer eller 
grupper af stoffer. En sådan koordinering 
bør sikre en passende evaluering af 
risikoen for eller gennem vandmiljøet med 
henblik på at opnå de mål, der er fastsat i 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EF, og 
indførelse af foranstaltninger og 
kontroller med udledninger, emissioner 
eller tab af stofferne for at mindske disse 
risici i henhold til den relevante 
lovgivning.

Or. en

(Jf. ændringsforslag 222 til bilag IIa (nyt))

Ændringsforslag 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
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Betragtning 7 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7a) Det er passende at sikre en bedre 
koordinering mellem gennemførelsen af 
vandrammedirektivet og forordning (EF) 
nr. 1907/2006. For stoffer, som er opført i 
bilag XIV til denne forordning, bør 
godkendelsesproceduren være afsluttet, 
før der foretages en klassificering som et 
prioriteret farligt stof.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre en bedre koordinering mellem gennemførelsen af 
vandrammedirektivet og REACH med hensyn til samme stoffer. Mere specifikt bør det være 
sådan, at hvis et prioriteret stof er medtaget i REACH, bilag XIV, bør det ikke vurderes med
henblik på identificering som et prioriteret farligt stof i henhold til vandrammedirektivet, så 
længe godkendelsesproceduren ikke er afsluttet. Det fremgår klart af artikel 60, stk. 2, i 
REACH, at godkendelse og foranstaltninger under vandrammedirektivet forfølger samme 
mål, nemlig at tage højde for risici fra alle udledninger, emissioner og tab af det pågældende 
stof.

Ændringsforslag 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 8

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(8) Yderligere stoffer, som udgør en 
væsentlig risiko for eller via vandmiljøet 
på EU-niveau, er blevet identificeret og 
prioriteret ved at anvende de metoder, der 
er anført artikel 16, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF, og der er behov for at tilføje 
dem på listen over prioriterede stoffer. Ved 
fastsættelsen af miljøkvalitetskrav for disse 
stoffer er der taget hensyn til de seneste 
nye videnskabelige og tekniske 
oplysninger.

(8) Yderligere stoffer, som udgør en 
væsentlig risiko for eller via vandmiljøet 
på EU-niveau, herunder farmaceutiske 
stoffer, er blevet identificeret og prioriteret 
ved at anvende de metoder, der er anført 
artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF, og 
der er behov for at tilføje dem på listen 
over prioriterede stoffer. Ved fastsættelsen 
af miljøkvalitetskrav for disse stoffer er der 
taget hensyn til de seneste nye 
videnskabelige og tekniske oplysninger. Til 
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brug for udledning af miljøkvalitetskrav i 
de regelmæssige revisioner af bilag X til 
direktiv 2000/60/EF, der er fastsat i 
nævnte direktivs artikel 16, stk. 4, skal der 
også tages højde for 
kombinationseffekter.

Or. en

Ændringsforslag 50
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) En svaghed ved kvalitetsstandarder 
for særskilte stoffer er, at det er den 
kombinerede virkning af de stoffer, der 
findes i miljøet, som er vigtig for de 
organismer, der udsættes for stofferne. 
Den kombinerede virkning af stofferne i 
miljøet kan være mere alvorlig, end hvad 
der fremgår af andelen af 
koncentrationen af et specifikt stof i 
forhold til en kvalitetsstandard. 
Kommissionen bør undersøge 
mulighederne for at forbedre direktiv 
2000/60/EF, så der kan gøres noget ved 
kombinationseffekterne i vandmiljøet.

Or. en

Ændringsforslag 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 8 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Forureningen af vand og jord med 
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lægemiddelrester er ved at blive et nyt 
miljøproblem. Den nuværende evaluering 
og kontrol af risikoen for eller gennem 
vandmiljøet fra lægemidler tager ikke 
tilstrækkeligt hensyn til EU's 
målsætninger på miljøområdet. En 
igangværende Kommissionsundersøgelse 
af risikoen for miljøvirkninger fra 
lægemidler sigter derfor mod at analysere 
den nuværende lovgivnings relevans for 
og effektivitet med hensyn til at beskytte 
miljøet og menneskers sundhed gennem 
vandmiljøet og i sidste ende identificere 
eventuelle foranstaltninger for at få bedre 
hånd om problemet.

Or. en

Ændringsforslag 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Betragtning 8 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8b) Dette forslag skal sikre en bedre 
vandkvalitet af hensyn til folkesundheden 
og biodiversiteten. De farmaceutiske 
stoffer, som er blevet prioriteret, udpeges 
på grund af en væsentlig risiko, som de 
udgør for eller gennem vandmiljøet på 
EU-plan, og ikke på grund af en risiko for 
folkesundheden gennem menneskeligt 
konsum.

Or. en

Ændringsforslag 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
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Betragtning 8 c (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a) Medlemsstaternes eventuelle 
kontrolforanstaltninger skal tage højde 
for de farmaceutiske stoffers terapeutiske 
betydning og være i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 1235/2010 af 15. 
december 2010 om ændring, for så vidt 
angår overvågning af humanmedicinske 
lægemidler, af forordning (EF) nr.
726/2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærlægemidler og om oprettelse af 
et europæisk lægemiddelagentur og 
forordning (EF) nr. 1394/2007 om 
lægemidler til avanceret terapi1 og 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/84/EU af 15. december 2010 om 
ændring, for så vidt angår 
lægemiddelovervågning, af direktiv 
2001/83/EF om oprettelse af en 
fællesskabskodeks for humanmedicinske 
lægemidler2. Disse foranstaltninger kan 
omfatte retur- og mærkningsordninger 
for ubrugte lægemidler.
______________
1 EUT L 348 af 31.12.2010, s. 1
2 EUT L 348 af 31.12.2010, s. 74

Or. en

Ændringsforslag 54
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 9

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(9) Fastsættelsen af miljøkvalitetskrav for 
prioriterede farlige stoffer har større 

(9) Fastsættelsen af miljøkvalitetskrav for 
prioriterede farlige stoffer har større 
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usikkerhedsmomenter end det er tilfældet 
for prioriterede stoffer, men 
miljøkvalitetskravene opstiller et 
benchmark, ud fra hvilket man kan vurdere 
opfyldelsen af målet om god kemisk 
tilstand for overfladevand, jf. definitionen i 
artikel 2, nr. 24, og artikel 4, stk. 1, litra a), 
nr. ii) og iii), i direktiv 2000/60/EF. For at 
sikre et passende niveau for 
miljøbeskyttelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed, er det endelig mål for 
prioriterede farlige stoffer dog at standse 
eller udfase emissioner, udledninger og tab, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 
2000/60/EF.

usikkerhedsmomenter end det er tilfældet 
for prioriterede stoffer, men 
miljøkvalitetskravene opstiller et 
benchmark, ud fra hvilket man kan vurdere 
opfyldelsen af målet om god kemisk 
tilstand for overfladevand, jf. definitionen i 
artikel 2, nr. 24, og artikel 4, stk. 1, litra a), 
nr. ii) og iii), i direktiv 2000/60/EF. For at 
sikre et passende niveau for 
miljøbeskyttelse og beskyttelse af 
menneskers sundhed, er det endelig mål for 
prioriterede farlige stoffer dog at standse 
eller udfase emissioner, udledninger og tab, 
jf. artikel 4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 
2000/60/EF. I overensstemmelse med 
artikel 16, stk. 6, i direktiv 2000/60/EF 
bør tidsplanen for at opnå standsning 
eller udfasning af udledning, emission og 
tab af prioriterede farlige stoffer ikke 
være længere end 20 år efter, at et stof er 
udpeget som et prioriteret farligt stof.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen henviser til andre retlige kontrolinstrumenter (se betragtning 6). Den ønsker 
ikke at foreslå nye kontrolforanstaltninger i forbindelse med vandrammedirektivet, men at 
gøre brug af disse eksisterende instrumenter. I overensstemmelse med Kommissionens 
MEMO/12/59 om dette forslag bør det præciseres, at vandrammedirektivet kræver, at 
udledning, emission og tab af prioriterede farlige stoffer skal være udfaset senest 20 år efter 
at et stof er udpeget som et prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag 55
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I de senere år har der været øget 
fokus på virkningerne på menneskers 
sundhed og miljøet som følge af 
udsættelse for mange forskellige 
kemikalier. Udledninger til miljøet under 
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produktion, transport, brug eller 
bortskaffelse indeholder ofte en lang 
række kemikalier. Kravene i direktiv 
2000/60/EF om, at vandforekomster skal 
opnå en god kemisk tilstand, kræver et 
fokus ikke kun på koncentrationen af 
enkelte kemikalier, men også på deres 
virkninger i kombination. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at afspejle dette ved 
udarbejdelsen af miljøkvalitetskravene.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens nylige meddelelse om kemiske blandinger fremhævede relevansen af 
miljømæssige blandinger i forbindelse med vandrammedirektivet. Ved fastsættelsen af 
miljøkvalitetskrav bør der tages højde for kombinationsvirkninger for at forebygge en 
systematisk undervurdering af risici.

Ændringsforslag 56
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 10 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10a) I de senere år har der været øget 
fokus på virkningerne på menneskers 
sundhed og miljøet som følge af 
udsættelse for mange forskellige 
kemikalier. Udledninger til miljøet under 
produktion, transport, brug eller 
bortskaffelse indeholder ofte en lang 
række kemikalier. Kravene i direktiv 
2000/60/EF om, at vandforekomster skal 
opnå en god kemisk tilstand, medfører et 
fokus ikke kun på koncentrationen af 
enkelte kemikalier, men også på deres 
virkninger i kombination. Det er derfor 
hensigtsmæssigt at afspejle dette ved 
udarbejdelsen af miljøkvalitetskravene.

Or. en
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Begrundelse

Kommissionens nylige meddelelse om kemiske blandinger præciserer relevansen af 
miljømæssige blandinger i forbindelse med vandrammedirektivet. Hvis der tages højde for 
dette allerede ved fastsættelsen af miljøkvalitetskravene vil det bidrage til at undgå en 
systematisk undervurdering af risici.

Ændringsforslag 57
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Betragtning 10 b (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

10b) Opførelse af et stof som prioriteret 
stof eller prioriteret farligt stof er bl.a. 
baseret på en videnskabelig vurdering af 
stoffets egenskaber. For at sikre 
opførelsesprocedurens integritet og 
troværdighed bør politiske hensyn eller 
udgiften til foranstaltninger ikke 
anvendes til at forhindre, at et stof bliver 
opført som et prioriteret stof eller et 
prioriteret farligt stof, men skal i stedet 
behandles i den efterfølgende fase, efter at 
et bestemt stof eller en gruppe af stoffer er 
blevet opført på listen.

Or. en

Ændringsforslag 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Forslag til direktiv
Betragtning 12

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(12) Persistente, bioakkumulerende og 
toksiske stoffer (PBT-stoffer) eller andre 
stoffer, der opfører sig som disse, kan 
befinde sig i vandmiljøet i årtier i 
koncentrationer, der udgør en væsentlig 

(12) Persistente, bioakkumulerende og 
toksiske stoffer (PBT-stoffer) eller andre
prioriterede farlige stoffer kan befinde sig 
i vandmiljøet i årtier i koncentrationer, der 
udgør en væsentlig risiko, også selv om der 
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risiko, også selv om der allerede er 
gennemført omfattende foranstaltninger for 
at mindske eller helt eliminere emissioner 
og udledninger. Nogle stoffer kan også 
spredes over store afstande og er næsten 
allestedsnærværende i omgivelserne. Der 
findes en række af disse stoffer blandt de 
bestående og foreslåede prioriterede farlige 
stoffer, og på grund af deres langvarige 
allestedsnærvær, bør der for nogle af dem
tages særlig hensyn til deres virkning for 
så vidt angår præsentationen af den 
kemiske tilstand i henhold til direktiv 
2000/60/EF og for så vidt angår krav til 
overvågning.

allerede, især på europæisk plan, er 
gennemført omfattende foranstaltninger for 
at mindske eller helt eliminere emissioner 
og udledninger. Nogle stoffer kan også 
spredes over store afstande og er næsten 
allestedsnærværende i omgivelserne. Der 
findes en række af disse stoffer blandt de 
bestående og foreslåede prioriterede farlige 
stoffer. Disse stoffer kan kun i sjældne 
tilfælde reduceres effektivt gennem 
foranstaltninger på lokalt eller regionalt 
niveau. Disse stoffer kræver international 
indsats for at reducere dem globalt. Der 
bør tages særlig hensyn til disse stoffer 
med hensyn til deres langsigtede 
virkninger på miljøet, observation af dem, 
deres indflydelse på den kemiske tilstand i 
henhold til direktiv 2000/60/EF og for så 
vidt angår krav til overvågning.

Or. de

Begrundelse

Inddeling af stoffer i gruppen af PBT-stoffer er endnu ikke gennemsigtig. At skelne mellem 
stoffer i forskellige kategorier kræver gennemsigtige kriterier og muligheder for at 
klassificere yderligere stoffer som allestedsnærværende. På basis af den kombinerede model i 
vandrammedirektivet bør disse stoffer derfor ikke kun defineres ved deres kemiske egenskaber 
og koncentrationer, men også på grundlag af kriterier for en effektiv emissionskontrol.

Ændringsforslag 59
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Betragtning 15 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

15a) Man bør være særlig opmærksom på 
visse pesticider, som indeholder 
chelatdannere, der agerer som essentielle 
synergister. Visse chelatdannere er 
unedbrydelige og øger tungmetallers 
mobilitet i jord. Et øget 
udvaskningspotentiale for tungmetaller 
kan føre til potentiel 
grundvandsforurening til fare for store 



PE496.330v04-00 26/106 AM\919170DA.doc

DA

befolkningsgrupper.

Or. en

Ændringsforslag 60
Sabine Wils, João Ferreira

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. 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, 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, men sikre at kontrollen er effektiv,
bør mekanismen være fokuseret på stoffer
med iboende farlige egenskaber og nye 
forurenende 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.

Or. en

Begrundelse

For at opnå en effektivt udvælgelse af de relevante stoffer til observationslisten bør man tage 
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hensyn til deres farepotentiale.

Ændringsforslag 61
Julie Girling

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. 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, 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 suppleret af observationsdata 
fra programmer i henhold til artikel 5 og 
8 i direktiv 2000/60/EF for alle Unionens 
vandområder. 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. Listens 
gyldighed bør være begrænset til en 
specifik periode. På grundlag af 
resultaterne fra medlemsstaterne og 
foruddefinerede kriterier bør 
Kommissionen begrunde over for de 
berørte interessenter, hvorfor stoffet 
stadig er under observation, hver 12. 
måned, så længe stoffet er opført på 
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listen. Stoffet bør fjernes fra 
observationslisten, hvis risikovurderingen 
i henhold til artikel 16, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF bekræfter, at stoffet ikke 
udgør en væsentlig risiko på EU-plan for 
eller gennem vandmiljøet.

Or. en

Begrundelse

Artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF indeholder allerede værdifulde oplysninger om EU's 
vandforekomsters økologiske og kemiske tilstand som følge af samarbejde mellem 
medlemsstater og interessenter, og de bør bruges som supplement til de oplysninger, der 
indsamles via observationslisten. Der bør være en klar, velbegrundet og gennemsigtig proces 
til at afgøre, hvilke stoffer der fortsat bør være på observationslisten. Der bør også være 
mulighed for at fjerne stoffer, hvis risikovurderingen begrunder det.

Ændringsforslag 62
Rebecca Taylor

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. 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, herunder stoffer, 
som midlertidigt er sat på en 
observationsliste, og et begrænset antal 
overvågningslokaliteter, men samtidig 

(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, herunder stoffer, 
som midlertidigt er sat på en 
observationsliste, og et begrænset antal 
overvågningslokaliteter, men samtidig 
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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.

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. I 
betragtning af de bekymringer, der er 
kommet frem med hensyn til diclofenac, 
17beta-estradiol og 17alfa-
ethinylestradiol, anmodes Kommissionen 
om at prioritere en videnskabelig 
vurdering af disse tre stoffer med henblik 
på at optage dem på en observationsliste, 
hvis vurderingen begrunder en sådan 
optagelse. Enhver vurdering af disse tre 
stoffer bør omfatte den potentielle 
økonomiske og samfundsmæssige 
virkning af at observere og begrænse dem.

Or. en

Begrundelse

Det er fortsat uklart og under diskussion, hvilken trussel de tre medicinske stoffer udgør, og
mens der i dag ikke er tilstrækkelige oplysninger til at optage dem på listen over prioriterede 
stoffer, er der tilstrækkelig bekymring til at prioritere dem til eventuel optagelse på 
observationslisten. Virkningen af at begrænse brugen af dem skal vurderes fuldt ud. F.eks. 
kunne en begrænsning af 17beta-estradiol begrænse produktionen af orale 
svangerskabsforebyggende midler og have en negativ indflydelse på folkesundheden.

Ændringsforslag 63
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 17 a (ny)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

17a) Observationslisten bør åbne 
mulighed for en passende overvågning af 
forekomsten af stoffer i overfladevand og 
gøre det muligt at foretage en grundig 
risikovurdering baseret på alment 
anerkendte, validerede metoder og på 
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videnskabelige data fra tidssvarende 
undersøgelser under hensyntagen til 
tekniske og videnskabelige fremskridt og 
internationalt anerkendte retningslinjer 
(f.eks. OECD, GLP).

Or. en

Begrundelse

Indsamling af nye videnskabelige data i overensstemmelse med de nyeste standarder og 
retningslinjer ville åbne mulighed for en bedre forståelse af den reelle risiko for miljøet. 
Mange stoffer ville have gavn af en bedre kontrol, før der træffes beslutning om, hvorvidt de 
skal optages på listen. Derfor skal vurderingsproceduren være metodologisk sund, dvs. bredt 
accepteret.

Ændringsforslag 64
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Betragtning 19

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(19) Med vedtagelsen af dette forslag og 
fremsendelsen af rapporten til Europa-
Parlamentet og Rådet har Kommissionen 
afsluttet sin første revision af listen over 
prioriterede stoffer i henhold til artikel 8 i 
direktiv 2008/105/EF. Det har omfattet en 
revision af stofferne i direktivets bilag III, 
hvoraf nogle er identificeret med henblik 
på prioritering. Der er i øjeblikket ikke 
tilstrækkelig dokumentation til at foretage 
en prioritering for de andre stoffer. Der 
kan på et senere tidspunkt fremkomme nye 
oplysninger om disse stoffer, så de er ikke 
udelukket fra en kommende revision, og 
det gælder også for de andre stoffer, som er 
blevet overvejet, men ikke prioriteret i 
forbindelse med denne revision. Bilag III 
til direktiv 2008/105/EF er derfor forældet 
og bør udgå. Det nævnte direktivs artikel 8 
bør ændres i overensstemmelse hermed, 
også for så vidt angår datoen for 
rapportering til Europa-Parlamentet og 

(19) Med vedtagelsen af dette forslag og 
fremsendelsen af rapporten til Europa-
Parlamentet og Rådet har Kommissionen 
afsluttet sin første revision af listen over 
prioriterede stoffer i henhold til artikel 8 i 
direktiv 2008/105/EF. Det har omfattet en 
revision af stofferne i direktivets bilag III, 
hvoraf nogle er identificeret med henblik 
på prioritering. Der kan på et senere 
tidspunkt fremkomme nye oplysninger om 
disse stoffer, så de er ikke udelukket fra en 
kommende revision, og det gælder også for 
de andre stoffer, som er blevet overvejet, 
men ikke prioriteret i forbindelse med 
denne revision. Bilag III til direktiv 
2008/105/EF er derfor forældet og bør 
udgå. Det nævnte direktivs artikel 8 bør 
ændres i overensstemmelse hermed, også 
for så vidt angår datoen for rapportering til 
Europa-Parlamentet og Rådet.
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Rådet.

Or. en

Ændringsforslag 65
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 
herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 
herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder med eksperter fra 
medlemsstaterne, fra de berørte 
industrigrene og fra de ikkestatslige 
organisationer, der arbejder for at 
fremme miljøbeskyttelse.

Or. it

Ændringsforslag 66
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 
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herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer med alle relevante 
interesseparter under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Or. en

Ændringsforslag 67
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 21

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 
herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer under sit forberedende arbejde, 
herunder på ekspertniveau.

(21) Herudover bør Kommissionen for at 
forbedre datagrundlaget for kommende 
identificeringer af prioriterede stoffer, 
herunder navnlig i forbindelse med 
nyfremkomne forurenende stoffer, 
tillægges beføjelser til at vedtage 
delegerede retsakter i overensstemmelse 
med artikel 290 i traktaten om Den 
Europæiske Unions funktionsmåde for så 
vidt angår udarbejdelsen af en 
observationsliste. Det er især vigtigt, at 
Kommissionen gennemfører relevante 
høringer med alle relevante 
interesseparter under sit forberedende 
arbejde, herunder på ekspertniveau.

Or. en

Begrundelse

Alle interesseparter bør have mulighed for at komme med kommentarer og input, når 
Kommissionen udarbejder observationslisten.
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Ændringsforslag 68
Julie Girling

Forslag til direktiv
Betragtning 23

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(23) Kommissionen bør tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nærværende direktiv, 
overvågningsmetoderne, der anvendes til 
overvågningen af stofferne på 
observationslisten, og 
rapporteringsformaterne, der bruges til 
indberetning af overvågningsdata og 
oplysninger til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

(23) Kommissionen bør tillægges 
gennemførelsesbeføjelser for at sikre 
ensartede betingelser for gennemførelsen 
af nærværende direktiv, 
overvågningsmetoderne og validerede 
analysemetoder i henhold til direktiv 
2009/90/EF, der anvendes til 
overvågningen af stofferne på 
observationslisten, og 
rapporteringsformaterne, der bruges til 
indberetning af overvågningsdata og 
oplysninger til Kommissionen. Disse 
beføjelser bør udøves i overensstemmelse 
med Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EU) nr. 182/2011 af 16. 
februar 2011 om de generelle regler og 
principper for, hvordan medlemsstaterne 
skal kontrollere Kommissionens udøvelse 
af gennemførelsesbeføjelser.

Or. en

Begrundelse

Denne ændring præciserer, at der bør udvikles ensartede, validerede analysemetoder.

Ændringsforslag 69
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Betragtning 24

Kommissionens forslag Ændringsforslag

(24) Målet for dette direktiv, nemlig at 
opnå en god kemisk tilstand for 

(24) Målet for dette direktiv, nemlig at 
opnå en god kemisk tilstand for 
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overfladevand ved at fastlægge 
miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer 
og visse andre forurenende stoffer, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
opretholdelse af samme beskyttelsesniveau 
for overfladevand i hele Unionen bedre nås 
på EU-plan. Unionen kan derfor træffe 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

overfladevand ved at fastlægge 
miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer 
og visse andre forurenende stoffer, kan 
ikke i tilstrækkelig grad opfyldes af 
medlemsstaterne og kan derfor på grund af 
opretholdelse af samme beskyttelsesniveau 
for overfladevand i hele Unionen bedre nås 
på EU-plan. Unionen bør derfor træffe 
foranstaltninger, hvor det er nødvendigt, i 
overensstemmelse med 
subsidiaritetsprincippet, jf. traktatens 
artikel 5. I overensstemmelse med 
proportionalitetsprincippet, jf. nævnte 
artikel, går dette direktiv ikke videre, end 
hvad der er nødvendigt for at nå dette mål.

Or. en

Begrundelse

Prioriterede stoffer er stoffer, for hvilke der er påvist en væsentlig risiko på EU-plan. 
Koncentrationerne af disse stoffer overstiger med andre ord miljøkvalitetskravene. Der er 
således behov for foranstaltninger til forureningskontrol. Kommissionen bør være forpligtet 
til at vedtage foranstaltninger, hvis det er nødvendigt på EU-plan, den bør ikke kun have ret 
til at gøre det.

Ændringsforslag 70
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1
Direktiv 2000/60/EF
Artikel 16 – stk. 3 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag X til direktiv 2000/60/EF erstattes af 
bilag I til nærværende direktiv.

I direktiv 2000/60/EF foretages følgende 
ændringer:
- Bilag X erstattes med teksten i bilag I i 
dette direktiv.
- I artikel 16 tilføjes følgende stykke:
"3a. Et "prioriteret stof", som også er 
optaget i bilag XIV i forordning (EF) nr. 
1907/2006, skal ikke behandles med 
henblik på optagelse som "prioriteret 
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farligt stof" før udløbet af fristen i den 
relevante post i bilag XIV eller før den 
dato, hvor Kommissionens afgørelse om 
den pågældende godkendelsesansøgning 
offentliggøres, med mindre denne 
offentliggørelse kommer før 
udløbsdatoen."

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at sikre en bedre koordinering mellem gennemførelsen af 
vandrammedirektivet og REACH med hensyn til samme stoffer. Mere specifikt bør det være 
sådan, at hvis et "prioriteret stof" er medtaget i REACH, bilag XIV, bør det ikke vurderes med
henblik på identificering som et "prioriteret farligt stof" i henhold til vandrammedirektivet, så 
længe godkendelsesproceduren ikke er afsluttet.

Ændringsforslag 71
Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 1
Direktiv 2000/60/EF
Bilag VIII – punkt 12 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Bilag X til direktiv 2000/60/EF erstattes af 
bilag I til nærværende direktiv.

I direktiv 2000/60/EF foretages følgende 
ændringer:
- Bilag X erstattes med teksten i bilag I i 
dette direktiv.
- Følgende afsnit tilføjes bilag VIII:
"12a. Persistente chelatdannere og deres 
forbindelser."

Or. en

Begrundelse

Brugen af chelatdannere er meget udbredt i forskellige industrielle processer og produkter, 
f.eks. pesticider, hvor chelatdanneren anvendes til at agere som essentiel synergist ved at 
danne metalliske ionkomplekser og dermed forbedrer den aktive ingrediens' effektivitet. Visse 
chelatdannere såsom EDTA er unedbrydelige og øger tungmetallers mobilitet i jord. Det 
øgede udvaskningspotentiale for tungmetaller kan forårsage grundvandsforurening og 
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eksponere store befolkningsgrupper gennem vandmiljøet.

Ændringsforslag 72
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

"Naturligt baggrundsniveau": uberørt 
vands naturlige sammensætning, som er 
karakteriseret af miljømæssige faktorer 
(jord, struktur, geotermiske faktorer og 
andre naturlige faktorer såsom 
vulkanisme, naturlige brande osv.).

Or. en

Ændringsforslag 73
Holger Krahmer

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

I overensstemmelse med artikel 1 i dette 
direktiv og artikel 4 i direktiv 2000/60/EF 
skal medlemsstaterne anvende 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A, til 
nærværende direktiv på 
overfladevandområder.

I overensstemmelse med artikel 1 i dette 
direktiv og artikel 4 i direktiv 2000/60/EF 
skal medlemsstaterne anvende 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A, til 
nærværende direktiv på 
overfladevandområder. For stoffer med 
numrene 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 og 34-48 
gælder miljøkvalitetskravene som 
"observationsværdier". Fra 2021 
overfører medlemsstaterne disse 
"observationsværdier" til 
miljøkvalitetskrav i henhold til artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF.
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Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt med overgangsperioder for den bindende gennemførelse af nye 
miljøkvalitetskrav og for gennemførelse af reviderede miljøkvalitetskrav for eksisterende 
prioriterede stoffer. Ellers vil konflikter med kravene i artikel 4 (miljømålsætninger) i 
vandrammedirektivet ikke kunne undgås. F.eks. ville fastsættelse af nye miljøkvalitetskrav 
uden overgangsperioder i mange tilfælde være i strid med forbuddet mod forringelse i artikel 
4, stk. 5, i vandrammedirektivet med anvendelsesforbud og -begrænsninger til følge.

Ændringsforslag 74
Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Fra 1. januar 2015 anvender 
medlemsstaterne miljøkvalitetskravene 
for prioriterede farlige stoffer som 
fastsat i del A i bilag I til dette direktiv 
i enheder af overfladevand, reduceret 
med følgende faktorer eller mindst på 
registreringsniveauet for let 
tilgængelig måleteknologi:
a) fra 22. december 2015 med en 
reduktionsfaktor på 10
b) fra 22. december 2021 med en 
reduktionsfaktor på 20
c) fra 22. december 2027 med en 
reduktionsfaktor på 100.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at miljøkvalitetskravene for prioriterede farlige stoffer er i 
overensstemmelse med i) vandrammedirektivets generelle mål om at standse eller udfase 
emissioner af sådanne stoffer og opnå næsten nulkoncentrationer for naturligt forekommende 
stoffer i det marine miljø og ii) usikkerheden ved fastsættelse af tærskler for stoffer med 
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farlige egenskaber såsom PBT-stoffer eller stoffer med hormonforstyrrende egenskaber.

Ændringsforslag 75
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ved fastsættelsen af miljøkvalitetskravene 
skal der tages højde for naturlige 
baggrundsværdier ved at anvende en 
"added risk-model".

Or. en

Begrundelse

Ved vurderingen af overskridelser af miljøkvalitetskravene skal der tages højde for forekomst 
af stoffer som følge af naturlige frigivelser (baggrundsværdier). F.eks. er det nødvendigt at 
tage højde for de naturligt forekommende baggrundsværdier for metaller fra geogeniske 
ilder, polyaromatiske kulbrinter (PAH-stoffer) fra skovbrande etc., når man reviderer 
miljøkvalitetskravene i henhold til "added risk-modellen". Ellers ville de nævnte resultater fra 
ovennævnte tilfælde føre til vandforvaltningsforanstaltninger fra de håndhævende 
myndigheders side.

Ændringsforslag 76
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. For at sikre ensartet håndhævelse af 
direktivet i medlemsstaterne vedtager 
Kommissionen en delegeret retsakt med 
bindende regler for de analytiske metoder, 
der skal anvendes.
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Or. en

Begrundelse

For mange af de nye foreslåede eller reviderede miljøkvalitetskrav findes der ikke validerede 
analytiske testmetoder og prøveudtagningsregler. Navnlig hvad angår den planlagte 
observationsliste kan den tilsigtede vækst i resultater for eventuelt forekommende stoffer kun 
opnås, hvis der gennemføres harmoniserede, dvs. sammenlignelige, undersøgelser i alle 
medlemsstater. Se også EU 2009/90 "tekniske specifikationer for kemiske analyser og 
observation af vandtilstanden".

Ændringsforslag 77
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1a. Medlemsstaterne skal anvende 
miljøkvalitetskravene for stofferne med 
nr. 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 og 34-48 
begyndende med ajourføringen af 
vandområdeplanerne i 2021 med sigte på 
at opnå god kemisk tilstand med hensyn 
til disse stoffer inden udgangen af 2027.

Or. en

Begrundelse

Eftersom der skal sikres overensstemmelse mellem vandrammedirektivet og dette direktiv, 
skal det udtrykkeligt specificeres, at medlemsstaterne skal anvende miljøkvalitetskravene for 
de nye stoffer og de ajourførte miljøkvalitetskrav for de eksisterende stoffer i den næste 
ajourføring af indsatsprogrammer og vandområdeplaner, der skal foretages inden udgangen 
af 2021, med sigte på at opnå god kemisk tilstand med hensyn til disse stoffer inden udgangen 
af 2027.

Ændringsforslag 78
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 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 som hovedregel hvert 
tredje år, medmindre teknisk viden og 
ekspertvurderinger begrunder et andet 
interval.

Or. sv

Begrundelse

Ændringsforslaget skaber overensstemmelse mellem stk. 4 og stk. 6. I Kommissionens forslag 
er det uklart, hvilket interval der er tale om.

Ændringsforslag 79
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 6 – afsnit 1

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Medlemsstaterne analyserer de 
langsigtede udviklingstendenser for 
koncentrationerne af de prioriterede stoffer 
i bilag I, del A, som har tendens til at blive 
akkumuleret i sedimenter og/eller biota, 
hvorved der lægges særlig vægt på stof nr. 
2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 
30, 34, 35, 36, 37, 43 og 44), på grundlag 
af overvågningen af vandtilstanden i 
overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EF. De træffer med forbehold af 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EF 
foranstaltninger til at sikre, at sådanne 
koncentrationer ikke i væsentlig grad 
stiger i sedimenter og/eller relevant biota.

6. Medlemsstaterne analyserer de 
langsigtede udviklingstendenser for 
koncentrationerne af de prioriterede stoffer 
i bilag I, del A, som har tendens til at blive 
akkumuleret i sedimenter og/eller biota, 
hvorved der lægges særlig vægt på stof nr. 
2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 
30, 34, 35, 36, 37, 43 og 44), på grundlag 
af overvågningen af vandtilstanden i 
overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EF. De træffer med forbehold af 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EF 
foranstaltninger til at sikre, at sådanne 
koncentrationer gradvis mindskes i 
sedimenter og/eller relevant biota.
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Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med kravene i artikel 4, stk. 1, litra a, nr. iv i vandrammedirektivet bør 
medlemsstaterne gradvis reducere forureningen fra prioriterede stoffer, hvilket er noget 
ganske andet end blot at sikre, at koncentrationerne af prioriterede stoffer ikke stiger 
væsentligt i sedimenter eller biota.

Ændringsforslag 80
Sabine Wils, João Ferreira

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 7

Kommissionens forslag Ændringsforslag

7. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionen på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, samt informationen fra den 
registrering af stoffer, der offentliggøres i 
henhold til artikel 119 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006, og fremsætter om 
nødvendigt forslag om revision af 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A, til 
nærværende direktiv efter proceduren i 
traktatens artikel 294 og efter tidsplanen i 
artikel 16, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF.

7. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionen på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, samt informationen fra den 
registrering af stoffer, der registreres i 
henhold til forordning (EF) nr. 1907/2006,
herunder potentialet for diffuse 
emissioner fra anvendelser i produkter, og 
fremsætter om nødvendigt forslag om 
revision af miljøkvalitetskravene i bilag I, 
del A, til nærværende direktiv efter 
proceduren i traktatens artikel 294 og efter 
tidsplanen i artikel 16, stk. 4, i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringen sikrer anvendelse af ALLE oplysninger, som myndighederne modtager i henhold 
til REACH, ikke kun oplysningerne fra den offentlige database, som er mere begrænset. Et af 
målene med REACH har altid været at støtte en bedre gennemførelse af EU's lovgivning ved 
at forbedre oplysningsgrundlaget.
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Ændringsforslag 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. For at lette gennemførelsen af dette 
direktiv skal der udarbejdes tekniske 
retningslinjer for prøvetagning af biota og 
observation af stoffer i henhold til den 
eksisterende gennemførelsesprocedure i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag behandler manglen på standardiserede metoder for prøveudtagning og 
analyse af nye stoffer. Udviklingen af standarder for prøveudtagning fra biota og observation 
for hvert enkelt stof er en langvarig og dyr proces. For at øge effektiviteten, mindske 
udgifterne og producere sammenlignelige data bør Kommissionen støtte medlemsstaterne ved 
at udstede tekniske retningslinjer i henhold til gennemførelsesproceduren for direktiv 
2000/60/EF.

Ændringsforslag 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 2
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 3 – stk. 8 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

8a. Kommissionen udarbejder
retningslinjer, herunder tekniske 
specifikationer for anvendelse og 
observation af miljøkvalitetskravene i 
tilsvarende matrix for stofferne 2, 5, 15, 
20, 23, 28 og 34-45 med henblik på at lette 
observationsproceduren for disse stoffer.
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Or. en

Begrundelse

Der findes i dag ikke standardiserede analysemetoder for alle eksisterende prioriterede 
stoffer eller for de nye. Det er en lang og dyr proces at udvikle nationale standarder. 
Kommissionen bør derfor udarbejde retningslinjer med henblik på at sikre, at 
medlemsstaternes data er sammenlignelige.

Ændringsforslag 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som artikel 5a indsættes:
"Artikel 5a

Kontrol af prioriterede stoffer, som er 
industrielle kemikalier

1. For alle prioriterede stoffer og 
prioriterede farlige stoffer, som hører 
under anvendelsesområdet for forordning 
(EF) nr. 1907/2006 (REACH), og som 
efter Kommissionens opfattelse opfylder 
kriterierne i artikel 57 i denne forordning, 
anmoder Kommissionen Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) om senest den 
[Publikationskontoret bedes indsætte 
datoen: et år efter datoen for direktivets 
ikrafttræden] at udarbejde et dossier i 
henhold til artikel 59, stk. 2, eller artikel 
69, stk. 1, i forordningen, hvis dette ikke 
allerede er sket.
2. For de stoffer, som efter 
Kommissionens opfattelse ikke opfylder 
kriterierne i artikel 57 i forordningen, 
anmoder Kommissionen ECHA om senest 
den [Publikationskontoret bedes indsætte 
datoen: et år efter direktivets 
ikrafttræden] at udarbejde et dossier i 
henhold til artikel 69, stk. 1, i 
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forordningen, hvis dette ikke allerede er 
sket.
3. Hvis observationsdata viser, at der er 
behov for yderligere foranstaltninger på 
EU-plan for et eksisterende prioriteret 
eller prioriteret farligt stof for at sikre 
opfyldelse af direktiv 2000/60/EF, handler 
Kommissionen i henhold til stk. 1 og 2 i 
denne artikel, eller reviderer en 
godkendelse udstedt i henhold til artikel 
61, stk. 2, i forordning (EF) nr. 
1907/2006, eller reviderer en begrænsning 
i henhold til artikel 68, stk. 1, i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, alt efter hvad der er 
relevant."

Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for at opnå sammenhæng mellem målsætningerne for 
vandlovgivningen og passende foranstaltninger til forureningskontrol i henhold til de 
sektorspecifikke instrumenter. For industrielle kemikalier bør optagelse af et stof som et 
prioriteret stof eller påvisning af overskridelse af miljøkvalitetskrav efter optagelse på listen 
udløse passende opfølgning inden for rammerne af REACH. Dette er centralt for at sikre, at 
der tages effektive, nødvendige skridt for at opnå målsætningerne for vandrammedirektivet, 
samtidig med at REACH's bestemmelser overholdes.

Ændringsforslag 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3b. Som artikel 5b indsættes:
"Artikel 5b

Kontrol af prioriterede stoffer, som er 
plantebeskyttelsesmidler

1. Medlemsstaterne reviderer senest den 
[Publikationskontoret bedes indsætte 



AM\919170DA.doc 45/106 PE496.330v04-00

DA

datoen: et år efter dette direktivs 
ikrafttræden] alle produktgodkendelser på 
grundlag af forordning (EF) nr. 
1107/2009 for plantebeskyttelsesmidler, 
som indeholder prioriterede stoffer i 
henhold til artikel 44 i forordningen, for 
at sikre, at de er i overensstemmelse med 
målsætningerne for direktiv 2000/60/EF. 
2. Medlemsstaterne reviderer de relevante 
udstedte godkendelser af 
plantebeskyttelsesmidler, som indeholder 
et eksisterende prioriteret stof på grundlag 
af forordning (EF) nr. 1107/2009 i 
henhold til artikel 48 i forordningen, hvis 
observationsdata viser, at der er behov for 
yderligere foranstaltninger på EU-plan 
for at sikre overensstemmelse med 
målsætningerne for direktiv 2000/60/EF 
senest et år efter offentliggørelsen af 
observationsdata.
3. Prioriterede farlige stoffer anses ikke 
for at opfylde kriterierne i henhold til nr. 
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 eller 3.8.2 i 
bilag II til den nævnte forordning.
4. Overskridelse af miljøkvalitetskravene 
anses for en uacceptabel miljøvirkning i 
henhold til forordningens artikel 4, stk. 3, 
litra e, nr. i."

Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for at opnå sammenhæng mellem målsætningerne og 
miljøkvalitetskravene i vandlovgivningen og passende foranstaltninger til forureningskontrol i 
henhold til de sektorspecifikke lovgivningsmæssige instrumenter. For pesticider bør optagelse 
af et stof som et prioriteret stof udløse passende opfølgning inden for rammerne af 
pesticidforordningen. Dette er centralt for at sikre, at der tages de nødvendige skridt for at 
opfylde vandrammedirektivet, samtidig med at pesticidlovgivningens bestemmelser 
overholdes.

Ændringsforslag 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3c. Som artikel 5c indsættes:
"Artikel 5c

Kontrol af prioriterede stoffer, som er 
biocidholdige produkter

1. Medlemsstaterne eller Kommissionen (i 
tilfælde af EU-godkendelse) reviderer 
senest den [Publikationskontoret bedes 
indsætte dato: et år efter direktivets 
ikrafttræden] alle godkendelser udstedt på 
grundlag af Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning (EU) nr. 528/2012 af 
22. maj 2012 om tilgængeliggørelse på 
markedet og anvendelse af biocidholdige 
produkter1 i henhold til artikel 48 i denne 
forordning for biocidholdige produkter, 
som indeholder prioriterede stoffer, for at 
sikre, at de er i overensstemmelse med 
målsætningerne i direktiv 2000/60/EF.
2. Medlemsstaterne eller Kommissionen (i 
tilfælde af EU-godkendelse) reviderer de 
relevante udstedte godkendelser af et 
eksisterende prioriteret stof på grundlag 
af forordning (EF) nr. 528/2012 i henhold 
til artikel 48 i forordningen, hvis 
observationsdata viser, at der er behov for 
yderligere foranstaltninger på EU-plan 
for at sikre overensstemmelse med 
målsætningerne for direktiv 2000/60/EF 
senest et år efter offentliggørelsen af 
observationsdata.
3. Prioriterede farlige stoffer anses for at 
opfylde et af udelukkelseskriterierne som 
defineret i artikel 5, stk. 1, i nævnte 
forordning.
4. Overskridelse af miljøkvalitetskravene 
anses for en uacceptabel miljøvirkning i 
henhold til forordningens artikel 19, stk. 
1, litra b, nr. iv."
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____________________
1 EUT L 167 af 27.6.2012, s. 1

Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for at opnå sammenhæng mellem målsætningerne og 
miljøkvalitetskravene i vandlovgivningen og passende foranstaltninger til forureningskontrol i 
henhold til de sektorspecifikke lovgivningsmæssige instrumenter. For biocidholdige produkter 
bør optagelse af et stof som et prioriteret stof udløse passende opfølgning inden for rammerne 
af biocidforordningen. Dette er centralt for at sikre, at der tages de nødvendige skridt for at 
opfylde vandrammedirektivet, samtidig med at biocidlovgivningens bestemmelser overholdes.

Ændringsforslag 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3d. Som artikel 5d indsættes:
"Artikel 5d

Kontrol af prioriterede stoffer i 
industrielle emissioner

For prioriterede stoffer, som hører under 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2010/75/EU af 24. november 2010 om 
industrielle emissioner (integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening)1, for hvilket der i henhold til 
artikel 10 i direktiv 2000/60/EF skal 
anvendes emissionsgrænseværdier og 
emissionskontroller baseret på den bedste 
tilgængelige teknik, tager Kommissionen 
også højde for de observationsdata, der er 
opnået i henhold til direktiv 2000/60/EF, i 
sin regelmæssige revidering af, om disse 
værdier og teknikker er passende. Hvor 
der er behov for forbedringer, bør der 
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tages passende lovgivningsmæssige skridt 
i henhold til artikel 73, stk. 1, i det nævnte 
direktiv."
___________________
1EUT L 334 af 17.12.2010, s. 17

Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for at opnå sammenhæng mellem målsætningerne for 
vandrammedirektivet og passende foranstaltninger til forureningskontrol i henhold til de 
sektorspecifikke instrumenter. For industrielle emissioner bør optagelse af et stof som et 
prioriteret stof samt de opnåede observationsdata udløse passende opfølgning inden for 
rammerne af direktivet om emissioner fra industrien. Dette er centralt for at sikre, at der 
tages de nødvendige skridt for at opnå målsætningerne for vandrammedirektivet, samtidig 
med at bestemmelserne i direktivet om emissioner fra industrien overholdes.

Ændringsforslag 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3e. Som artikel 5e indsættes:
"Artikel 5e

Kontrol af prioriterede stoffer, som 
anvendes som lægemidler

1. For prioriterede stoffer, som hører 
under anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 
2001/83/EF af 6. november 2001 om 
oprettelse af en fællesskabskodeks for 
humanmedicinske lægemidler1, vurderer 
medlemsstaterne senest et år efter dette 
direktivs ikrafttræden, om 
produktresuméer og indlægssedler vil øge 
bevidstheden tilstrækkeligt til at bidrage 
effektivt til at opnå målsætningerne for 
dette direktiv. For prioriterede stoffer, 
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som hører under anvendelsesområdet for 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 726/2004 af 31. marts 
2004 om fastlæggelse af 
fællesskabsprocedurer for godkendelse og 
overvågning af human- og 
veterinærmedicinske lægemidler og om 
oprettelse af et europæisk 
lægemiddelagen2, vurderer Kommissionen 
senest et år efter dette direktivs 
ikrafttræden, om produktresuméer og 
indlægssedler vil øge bevidstheden 
tilstrækkeligt til at bidrage effektivt til at 
opnå målsætningerne for dette direktiv. 
For at sikre gennemsigtighed 
offentliggøres miljørisikovurderinger for 
prioriterede stoffer i forbindelse med 
lægemiddellovgivningen.
2. Medlemsstaterne eller Kommissionen (i 
tilfælde af EU-godkendelse) reviderer de 
relevante udstedte godkendelser af 
farmaceutiske stoffer eller produkter, som 
indeholder et eksisterende prioriteret stof, 
hvis observationsdata viser, at der er 
behov for yderligere foranstaltninger på 
EU-plan for at sikre overensstemmelse 
med målsætningerne for direktiv 
2000/60/EF senest et år efter 
offentliggørelsen af observationsdata.
3. For prioriterede stoffer, som hører 
under anvendelsesområdet for direktiv 
2001/83/EF eller forordning (EF) nr. 
726/2004, tilskynder Kommissionen 
medlemsstaterne til at overveje at gøre 
farmaceutiske produkter, som indeholder 
dem, receptpligtige.
4. Medlemsstaterne meddeler senest et år 
efter dette direktivs ikrafttræden 
Kommissionen, at der er etableret 
passende indsamlingssystemer for ubrugte 
eller udløbne lægemidler i henhold til 
artikel 127b i direktiv 2001/83/EF."
______________
1EUT L 311 af 28.11.2001, s. 67
2EUT L 136 af 30.4.2004, s. 1
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Or. en

Begrundelse

Der er presserende behov for at opnå sammenhæng mellem målsætningerne og 
miljøkvalitetskravene i vandlovgivningen og passende foranstaltninger til forureningskontrol i 
henhold til de sektorspecifikke lovgivningsmæssige instrumenter. For lægemidler bør 
optagelse af et stof som et prioriteret stof udløse passende opfølgning inden for rammerne af 
lægemiddellovgivningen. Dette er centralt for at sikre, at der tages de nødvendige skridt for at 
opfylde vandlovgivningen, samtidig med at lægemiddellovgivningens bestemmelser 
overholdes.

Ændringsforslag 88
Andrea Zanoni

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som artikel 5a indsættes:
"Artikel 5a

Kontrolforanstaltninger
1. Kommissionen sikrer, at der 
iværksættes kontrolforanstaltninger for de 
stoffer, som efter dette direktiv er 
identificeret som prioriterede stoffer og 
som prioriterede farlige stoffer, i kraft af 
gældende EU-lovgivning og i 
overensstemmelse med de følgende 
stykker.
2. Senest tre måneder efter nærværende 
direktivs ikrafttrædelse anmoder 
Kommissionen Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) om at 
udarbejde et dossier i overensstemmelse 
med bilag XV for alle de prioriterede 
farlige stoffer, som ligger inden for 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1907/2006 af 18. december 2006, med 
henblik på at medtage disse stoffer på 
listen over kandidatstoffer.
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3. Med henblik på at minimere emissioner 
fra anlæg, som er underlagt 
forpligtelserne i Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv 2010/75/EU af 24. 
november 2010 om industrielle emissioner 
(integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening)1, sikrer Kommissionen, at der 
træffes passende foranstaltninger i de 
tilfælde, hvor de emissionsniveauer, som 
er opnået gennem anvendelse af bedste 
tilgængelige teknologier, ikke er 
tilstrækkelige til at opfylde 
miljøkvalitetskravene, og at disse 
foranstaltninger tydeligt indarbejdes i det 
tilhørende BREF-dokument.
4. Kommissionen sikrer, at der 
iværksættes passende 
kontrolforanstaltninger, som den 
gældende EU-lovgivning foreskriver for 
de stoffer, der efter dette direktiv er 
identificeret som prioriterede farlige 
stoffer, og som ligger inden for 
anvendelsesområdet for forordning (EU) 
nr. 528/2012 af 22. maj 2012. Mere 
specifikt kan følgende nævnes:
a) Senest den 31. december 2019 sørger 
Kommissionen for, at alle godkendelser af 
aktivstoffer, som er blevet givet inden for 
EU, revurderes i henhold til artikel 15 i 
forordning (EU) nr. 528/2012 af 22. maj 
2012.
b) Senest den 31. december 2019 sørger 
Kommissionen for, at disse stoffer bliver 
underlagt udelukkelseskriterierne som 
omhandlet i artikel 5, og at de ikke kan 
godkendes, medmindre betingelserne i 
samme artikel stk. 2, litra a), overholdes.
c) Inden 2019 træffer medlemsstaterne 
beskyttelsesforanstaltninger i henhold til 
artikel 2, stk. 7 i den omtalte forordning.
5. Kommissionen og medlemsstaterne 
søger for, at de kontrolforanstaltninger, 
der er omhandlet i den omtalte 
forordning, gennemføres for de stoffer, 
som efter dette direktiv er identificeret 
som prioriterede stoffer og som 
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prioriterede farlige stoffer, og som ligger 
inden for anvendelsesområdet for 
forordning (EF) nr. 1107/2009 af 21. 
oktober 2009. Mere specifikt kan følgende 
nævnes:
a) Enhver indførelse af et prioriteret stof 
bør medføre en ny vurdering og en 
fornyet godkendelse inden for 12 måneder 
med henblik på at sikre, at emissionerne i 
vandmiljøet gradvist minimeres.
b) Ved en ny vurdering af de prioriterede 
farlige stoffer bør det sikres, at stoffet 
erstattes af andre metoder til bekæmpelse 
af skadegørere. Hvis disse metoder endnu 
ikke er tilstrækkeligt effektive, kan en 
midlertidig godkendelse udelukkende 
tages i betragtning for lukkede systemer, 
der ikke producerer emissioner, som kan 
måles i luft, vand og jord.
c) Med virkning fra den 1. januar 2020 
tilbagekaldes alle godkendelser af 
pesticider, der er identificeret som 
prioriterede farlige stoffer, og der vil ikke 
på nogen måde gives nye godkendelser for 
disse stoffer.
____________________
1 EFT L 334 af 17.12.2010, s.17

Or. it

Begrundelse

Direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 forpligter Kommissionen til at foreslå 
foranstaltninger, der skal minimere emissionen af prioriterede stoffer og afvikle emissionen af 
prioriterede farlige stoffer. Anvendelsen af de i forvejen inden for EU gældende bestemmelser 
er i den forbindelse hensigtsmæssig og økonomisk effektiv: REACH, direktivet om industrielle 
emissioner, bestemmelser om pesticider og biocidholdige produkter. Disse instrumenter 
sikrer lige vilkår for virksomhederne og mindsker byrden for medlemsstaterne samt 
forbrugernes omkostninger.

Ændringsforslag 89
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som artikel 5a indsættes:
"Artikel 5a

Kontrolforanstaltninger
1. For de stoffer, der er identificeret som 
prioriterede stoffer eller som prioriterede
farlige stoffer i henhold til direktiv 
2000/60/EF, sikrer Kommissionen, at der 
træffes de kontrolforanstaltninger, der er 
fastsat i henhold til den gældende EU-
lovgivning, bl.a.:
a) For de stoffer, der falder ind under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1907/2006, anmoder Kommissionen i 
henhold til artikel 57, litra f), i nævnte 
forordning Det Europæiske 
Kemikalieagentur (ECHA) om at 
udarbejde et dossier med henblik på en 
eventuel optagelse af stoffet i bilag XIV. 
Dossieret kan begrænses til en henvisning 
til et punkt i bilag I i dette direktiv.
b) For de prioriterede stoffer og 
prioriterede farlige stoffer, hvor risikoen 
primært består i emissioner fra 
importerede artikler, forelægger 
Kommissionen en begrænsning i henhold 
til artikel 68, stk. 1, i forordning (EF) 
nr.1907/2006.
2. For de stoffer, der er identificeret som 
prioriterede stoffer og prioriterede farlige 
stoffer i henhold til nærværende direktiv, 
og som falder ind under 
anvendelsesområdet for forordning (EF) 
nr. 1107/2009, sikrer Kommissionen, at 
der træffes kontrolforanstaltninger, bl.a.:
a) For prioriterede stoffer skal 
revurderingen eller fornyelsen af 
godkendelsen sikre, at emissionerne til 
vand reduceres progressivt.
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b) For prioriterede farlige stoffer skal 
revurderingen sikre substitution af stoffet. 
Hvis der ikke findes alternativer, kan der 
udstedes en tidsbegrænset godkendelse for 
lukkede systemer.
c) Fra den 1. januar 2020 trækkes alle 
godkendelser af pesticider, der er 
identificeret som prioriterede farlige 
stoffer, tilbage, og der må fra samme dato 
ikke udstedes nye godkendelser. 
3. For stoffer, der er identificeret som 
prioriterede stoffer og som prioriterede 
farlige stoffer i henhold til dette direktiv, 
og som falder ind under 
anvendelsesområdet for Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og 
anvendelse af biocidholdige produkter1

med ikrafttræden den 1. september 2013, 
sikrer medlemsstaterne og Kommissionen, 
at der kun udstedes godkendelse, når 
betingelserne anført i artikel 5, stk. 2, i 
nævnte forordning er opfyldt."

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

Or. en

Begrundelse

Ifølge vandrammedirektivet indfører Parlamentet og Rådet specifikke foranstaltninger til 
bekæmpelse af vandforurening fra enkelte forurenende stoffer eller grupper af stoffer, og 
Kommissionen forelægger forslag til kontrolforanstaltninger til at sikre en progressiv 
reduktion af udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer, og navnlig standsning 
eller udfasning af udledninger, emissioner og tab af prioriterede farlige stoffer.

Ændringsforslag 90
Christofer Fjellner

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 3 a (nyt)
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 7 – stk. 2 a, 2 b, 2 c og 2 d (nye)
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Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. I artikel 7 indsættes følgende stykker:
"2a. For prioriterede farlige stoffer, der 
er opført i bilag X til direktiv 2000/60/EF, 
og som stadig fremstilles i eller importeres 
til EU, udarbejder Kommissionen senest 
18 måneder efter optagelsen lovforslag, 
der sikrer, at fremstillingen, 
markedsføringen og brugen udfases via 
bl.a. godkendelsen eller begrænsningen af 
fremstillingen, markedsføringen og 
brugen i forordning (EF) nr. 1907/2006, 
godkendelsen af aktivstoffer i 
forordningen om plantebeskyttelsesmidler 
eller biocidforordningen eller gennem 
andre relevante foranstaltninger.
2b. For prioriterede stoffer, der er opført i 
bilag X til direktiv 2000/60/EF, og som 
stadig fremstilles i eller importeres til EU, 
og for hvilke der ikke er opnået en 
passende styring af risici for vandmiljøet, 
udarbejder Kommissionen senest 18 
måneder efter optagelsen lovforslag, der 
sikrer en passende progressiv 
nedbringelse af forureningen via bl.a. 
godkendelse eller begrænsningen af 
fremstillingen, markedsføringen og 
brugen i forordning (EC) nr. 1907/2006, 
godkendelsen af aktivstoffer i forordning 
(EF) nr. 1107/2009 eller Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EU) 
nr. 528/2012 af 22. maj 2012 om 
tilgængeliggørelse på markedet og 
anvendelse af biocidholdige produkter1

eller gennem andre relevante
foranstaltninger.
2c. Kommissionen foretager inden den 1. 
december 2013 en gennemgang med 
henblik på at foreslå ændringer til 
yderligere fælles tiltag og styrke 
forbindelserne mellem direktiv 
2000/60/EF og andre retsakter, der er 
relevante for beskyttelsen af vandmiljøet.
2d. Kommissionen foretager inden den 1. 
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december 2013 en gennemgang med 
henblik på at foreslå eventuelle ændringer 
til dette direktiv til begrænsning af risici 
fra kombinationsvirkninger."

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

Or. en

Ændringsforslag 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3a. Som artikel 7a indsættes:
"Artikel 7a

Koordinering
1. Kommissionen sikrer en høj grad af 
koordinering mellem udvalget, der er 
nedsat ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF, og de udvalg og organer, der 
er nedsat i henhold til den i bilag II 
opførte EU-lovgivning vedrørende 
evaluering, vurdering, godkendelse eller 
anden gennemgang af gensidigt relevante 
stoffer eller grupper af stoffer.
2. Koordineringen skal sikre en passende 
evaluering af risikoen for eller via 
vandmiljøet med henblik på opnåelse af 
de mål, der er fastsat i artikel 4 i direktiv 
2000/60/EF, og indførelse af 
foranstaltninger og 
kontrolforanstaltninger for udledninger, 
emissioner og tab af stofferne for at 
mindske disse risici jf. den i bilag II 
opførte lovgivning.
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3. De stoffer eller grupper af stoffer, for 
hvilke der er identificeret en væsentlig 
risiko for eller via vandmiljøet eller 
foranstaltninger, og for hvilke der er 
indført kontrolforanstaltninger for de 
udledninger, emissioner og tab, der er 
omhandlet i stk. 2, skal gøres offentligt 
tilgængelige i elektronisk form.
4. Kommissionen tillægges beføjelse til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
10 vedrørende den i stk. 1 omhandlede 
koordinering.

Or. en

(Jf. ændringsforslag 222 til bilag II a (nyt))

Ændringsforslag 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota. Den regelmæssige 
revision bør for stoffer på listen omfatte 
en mulighed for på grundlag af 
videnskabelige data at justere deres 
kvalitetskrav eller fjerne dem fra listen. 
Hvis revisionen viser, at et stof, der er 
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opført som prioriteret stof i bilag X til 
direktiv 2000/60/EF, i henhold til artikel 
16, stk. 2, ikke udgør nogen væsentlig 
risiko for vandmiljøet, foreslår 
Kommissionen at fjerne stoffet fra bilag 
X.

Or. de

Ændringsforslag 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota eller om eventuelt at 
fjerne bestemte prioriterede stoffer fra 
bilag X."

Or. en

Begrundelse

Det bør under revisionen af listen over prioriterede stoffer også være muligt at fjerne stoffer 
fra listen, såfremt dette er begrundet.
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Ændringsforslag 94
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota. Der bør integreres 
en blandingsusikkerhed på 100 i 
fastsættelsen af miljøkvalitetskravene for 
de enkelte stoffer."

Or. en

Begrundelse

I mangel af konkret viden om blandingens præcise sammensætning vurderes 
blandingsvirkninger bedst ved tilføjelse af en ekstra usikkerhedsfaktor. De nuværende 
usikkerhedsfaktorer tager ikke højde for en blandings toksicitet, og fastsættelsen af 
kvalitetskrav for individuelle stoffer giver ikke mening for komplekse miljøblandinger i det 
virkelige liv.

Ændringsforslag 95
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8
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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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota."

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 
prioriterede farlige stoffer og om efter 
omstændighederne at opstille tilsvarende 
miljøkvalitetskrav for overfladevand, 
sedimenter eller biota. Kommissionen 
tager højde for kombinationsvirkninger 
ved fastsættelsen af miljøkvalitetskrav."

Or. en

Begrundelse

For nærværende fastsættes miljøkvalitetskravene individuelt for hvert enkelt prioriterede stof 
- som om det var det eneste stof i vandet. Men der findes som regel en række stoffer i vandet 
samtidigt, hvilket kan skabe additive eller tilmed synergistiske virkninger. Der skal tages 
højde for sådanne kombinationsvirkninger ved fastlæggelsen af miljøkvalitetskravene, da der i 
modsat fald er risiko for, at de ikke er tilstrækkeligt beskyttende.

Ændringsforslag 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 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 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 
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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."

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 
gennemgår de foranstaltninger, der er 
vedtaget på EU-plan og i 
medlemsstaterne, og vurderer, om 
kvalitetskravene for prioriterede stoffer 
eller målene vedrørende ophør af 
prioriterede farlige stoffer opnås ved 
hjælp af foranstaltningerne. 
Kommissionen vedlægger om nødvendigt 
rapporten relevante forslag til konkrete 
foranstaltninger til opfyldelse af 
kvalitetskrav og mål vedrørende ophør 
tillige med tidsplaner for overgang. Den 
første gennemgang og vurdering af 
foranstaltningerne forelægges 
Parlamentet og Rådet senest den 31. 
december 2013."

Or. en

Ændringsforslag 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 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 

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 
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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."

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 og 
eventuelle relevante forslag skal 
dokumentere, og hvor det er relevant 
sikre, overensstemmelse med eventuelle 
eksisterende godkendelser og vurderinger 
i henhold til bestemmelserne i forordning 
(EF) nr. 1907/2006, Europa-Parlamentets 
og Rådets forordning (EF) nr. 1107/2009 
samt Europa-Parlamentets og Rådets 
direktiv 98/8/EF, 2001/82/EF og 
2001/83/EF. Kommissionen udarbejder 
en vejledning om de gennemsigtige 
procedurer og sammenhængende 
kriterier, der skal anvendes ved 
identificering af prioriterede farlige 
stoffer."

Or. en

Begrundelse

Der skal sikres overensstemmelse med eksisterende godkendelser og vurderinger i henhold til 
sektorspecifik lovgivning. Identificeringen af prioriterede farlige stoffer skal foretages ud fra 
klare og gennemsigtige procedurer og kriterier, som er i overensstemmelse med den 
sektorspecifikke lovgivning, og inddrage alle relevante eksperter og interesseparter som 
fastsat i artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag 98
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fastsætter kriterier for 
udvælgelsen af prioriterede farlige stoffer. 
Disse skal:



AM\919170DA.doc 63/106 PE496.330v04-00

DA

- baseres på kriterierne for persistens, 
bioakkumulation og toksicitet i vand og 
sediment, som indeholdt i den relevante 
fællesskabslovgivning, i Fællesskabets 
stofspecifikke lovgivning, hvor det måtte 
være relevant, eller i relevante 
internationale aftaler, og
- kræve fremlæggelse af dokumentation 
fra overvågning af omfattende 
miljøeksponering, herunder 
overvågningsresultater fra mindst 10 
medlemsstater, hvor mindst 5 % af 
prøverne fra mindst 5 medlemsstater har 
et niveau, der giver anledning til 
økotoksikologisk betænkelighed.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsesproceduren for prioriterede farlige stoffer skal sikre fuld overensstemmelse med 
stofspecifik lovgivning ved fastlæggelse af PBT-egenskaber. Da det er forbundet med 
betydelige konsekvenser, at et stof opføres på listen over prioriterede farlige stoffer, er det 
afgørende, at der kan påvises relevans for EU og fremlægges dokumentation for omfattende 
eksponering.

Ændringsforslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 – stk. 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Kommissionen fremlægger 
dokumentation for relevansen på EU-plan 
og den økotoksikologiske relevans ved 
identificering af prioriterede farlige 
stoffer. Kommissionen fastlægger 
kriterier for udvælgelse af prioriterede 
farlige stoffer, hvori der tages hensyn til 
de kriterier for persistens, 
bioakkumulation og toksicitet i vand og 
sediment, der er indeholdt i den relevante 
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EU-lovgivning, eventuelt stofspecifikke 
EU-lovgivning eller i relevante 
internationale aftaler.

Or. en

Begrundelse

Udvælgelsen af prioriterede farlige stoffer skal baseres på den relevante lovgivning (f.eks. 
REACH, pesticider, biocider), rammelovgivning eller på internationale aftaler, hvori der er 
fastsat toksicitets- og eksponeringsniveauer.

Ændringsforslag 100
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 4
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 – stk. 1 b (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For stoffer, der opføres på 
observationslisten i overensstemmelse 
med artikel 8b, og for hvilke der efter 12 
måneders overvågning foreligger 
resultater fra mindst 10 medlemsstater, 
hvor mindst 5 % af prøverne fra mindst 
fem medlemsstater har et niveau, der 
giver anledning til økotoksikologisk 
betænkelighed, bør det vurderes, om disse 
skal identificeres som prioriterede stoffer 
eller prioriterede farlige stoffer.

Or. en

Begrundelse

Det bør for stoffer på observationslisten, for hvilke der kan påvises reel EU-relevans og 
omfattende eksponering, overvejes, om disse skal identificeres som prioriterede stoffer eller 
prioriterede farlige stoffer.

Ændringsforslag 101
Carl Schlyter
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 a – stk. 1 – litra a

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præsentere oplysningerne vedrørende
kemisk tilstand adskilt fra præsentationen 
for resten af stofferne i de 
vandområdeplaner, der udarbejdes i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2000/60/EF, uden at dette berører kravene i 
det nævnte direktivs bilag V, afsnit 1.4.3, 
vedrørende præsentation af den kemiske 
tilstand som helhed, og/eller

a) præsentere oplysningerne vedrørende
disse stoffers samt de øvrige stoffers 
kemiske tilstand adskilt i de 
vandområdeplaner, der udarbejdes i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2000/60/EF, uden at dette berører kravene i 
det nævnte direktivs bilag V, afsnit 1.4.3, 
vedrørende præsentation af den kemiske 
tilstand som helhed, og/eller

Or. en

Begrundelse

Det bør være muligt at vise særskilte oplysninger om den kemiske tilstand for både de 
allestedsnærværende PBT-stoffer og de øvrige stoffer for at kunne påvise de fremskridt, der er 
gjort med hensyn til begge grupper af stoffer. Dette bør ikke berøre forpligtelsen til også at 
vise den overordnede kemiske tilstand, som fastsat i afsnit 1.4.3 i bilag V.

Ændringsforslag 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

a) præsentere oplysningerne vedrørende 
kemisk tilstand adskilt fra præsentationen 
for resten af stofferne i de 
vandområdeplaner, der udarbejdes i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2000/60/EF, uden at dette berører kravene i 
det nævnte direktivs bilag V, afsnit 1.4.3, 
vedrørende præsentation af den kemiske 
tilstand som helhed, og/eller

a) stille yderligere kort til rådighed i 
distance-to-target-præsentationen,
præsentere oplysningerne vedrørende 
kemisk tilstand adskilt fra præsentationen 
for resten af stofferne i de 
vandområdeplaner, der udarbejdes i 
overensstemmelse med artikel 13 i direktiv 
2000/60/EF, uden at dette berører kravene i 
det nævnte direktivs bilag V, afsnit 1.4.3, 
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vedrørende præsentation af den kemiske 
tilstand som helhed, og/eller

Or. de

Begrundelse

Oneout-allout-princippet dækker muligvis over stoffer, som er handlingsrelevante på EU-
plan. Der bør derfor udarbejdes ekstra kort til at præsentere den kemiske tilstand for hvert af 
disse stoffer, for hvilke der konstateres en overskridelse af miljøkvalitetskravene, men som 
muligvis ikke kan reduceres tilstrækkeligt hverken nationalt eller på EU-plan. For disse kort 
foreslås der en distance-to-target-præsentation.

Ændringsforslag 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 5
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 a – 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.
Overvågningen kan udføres blot én gang 
pr. planlægningscyklus, såfremt der ikke 
registreres en stigning i koncentrationen 
og udviklingen af disse stoffer i løbet af de 
første seks år.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at nedbringe de betydelige udgifter til overvågning bør medlemsstaterne have 
mulighed for yderligere at reducere overvågningen af stoffer i de tilfælde, hvor der ikke er 
registreret en stigning i koncentrationen og udviklingen i løbet af de første seks år.
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Ændringsforslag 104
Holger Krahmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Observationsliste Overvågningsliste
(Dette ændringsforslag vedrører hele 
teksten. Hvis det vedtages, skal der 
foretages rettelser i hele teksten)

Or. en

Begrundelse

For at skabe større klarhed bør den foreslåede mekanisme frem for observationsliste kaldes 
overvågningsliste med henblik på at præcisere, hvad mekanismen vedrører, og undgå 
fejlfortolkninger og dårlig omtale af stofferne på listen. Formuleringen "observationsliste" 
giver fejlagtigt det indtryk, at stofferne på listen udgør en væsentlig risiko for miljøet på EU-
plan. Det er ikke nødvendigvis tilfældet for alle stofferne på overvågningslisten.

Ændringsforslag 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opstiller en 
observationsliste over stoffer, for hvilke 
der skal indsamles EU-dækkende 
overvågningsdata med sigte på at 
understøtte kommende prioriteringsrunder, 
jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Kommissionen opstiller i samråd med 
medlemsstaterne og de berørte 
interesseparter en observationsliste over 
stoffer, for hvilke der skal indsamles EU-
dækkende overvågningsdata med sigte på 
at understøtte kommende 
prioriteringsrunder, jf. artikel 16, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF. Udvælgelsen af 
stoffer til optagelse på observationslisten, 
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herunder den første observationsliste, skal 
ske på grundlag af objektive 
videnskabelige kriterier i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
nærværende artikel.

Or. en

Begrundelse

Det er nødvendigt at undgå omkostninger som følge af unødvendig overvågning og sikre, at 
de indsamlede data kan bruges i prioriteringsprocessen. Der er derfor behov for, at 
videnskabelige eksperter gennemfører en udvælgelsesproces baseret på objektive kriterier for 
at sikre, at de stoffer, der er emner til optagelse på den første observationsliste, udvælges på 
baggrund af en videnskabelig vurdering.

Ændringsforslag 106
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opstiller en 
observationsliste over stoffer, for hvilke 
der skal indsamles EU-dækkende 
overvågningsdata med sigte på at 
understøtte kommende prioriteringsrunder, 
jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Kommissionen opstiller i samarbejde 
med alle relevante interesseparter en 
observationsliste over stoffer, for hvilke 
der skal indsamles EU-dækkende 
overvågningsdata med sigte på sammen 
med overvågningsdata fra programmer i 
henhold til artikel 5 og 8 i direktiv 
2000/60/EF at understøtte kommende 
prioriteringsrunder, jf. artikel 16, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Som tidligere nævnt giver artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF som følge af samarbejdet 
mellem medlemsstaterne og interesseparterne allerede værdifulde oplysninger om EU-
farvandes økologiske og kemiske tilstand til brug i forbindelse med observationslisten.
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Ændringsforslag 107
Erik Bánki

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1. Kommissionen opstiller en 
observationsliste over stoffer, for hvilke 
der skal indsamles EU-dækkende
overvågningsdata med sigte på at 
understøtte kommende prioriteringsrunder, 
jf. artikel 16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF.

1. Kommissionen opstiller en 
observationsliste over stoffer, for hvilke 
der skal indsamles overvågningsdata med 
sigte på at understøtte kommende 
prioriteringsrunder, jf. artikel 16, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af observationslisten vil være en yderligere udgiftsskabende faktor, hvorfor 
en frivillig gennemførelse er mere hensigtsmæssig på dette tidspunkt. Kommissionens forslag 
om at opføre 10 stoffer på observationslisten vil medføre store udgifter for medlemsstaterne. 
Det vil være mere hensigtsmæssigt at indlede gennemførelsen med et lavere antal stoffer med 
mulighed for at justere antallet senere i gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 108
Julie Girling

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

Observationslisten må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer, og den skal 
anføre overvågningsmatricen for hvert stof. 
Stofferne udvælges på grundlag af 
gennemsigtige og objektive kriterier
blandt nyfremkomne forurenende stoffer 
og blandt de stoffer, for hvilke de 
foreliggende oplysninger tyder på, at de 
kan udgøre en væsentlig risiko på EU-
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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***.

niveau for eller via vandmiljøet, og for 
hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige 
overvågningsdata til at kunne foretage en 
prioritering. Ved udvælgelsen af stoffer til 
observationslisten tager Kommissionen 
hensyn til alle foreliggende oplysninger, 
herunder også resultaterne af den 
prioriteringsprocedure, der blev 
gennemført i forbindelse med 
udarbejdelsen af 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 og den 
naturlige forekomst i miljøet og 
virkninger, herunder også resultaterne af 
en robust risikovurdering baseret på en 
almindeligt anerkendt og godkendt 
metode samt de seneste videnskabelige 
forskningsdata under hensyntagen til den 
tekniske og videnskabelige udvikling og 
de internationalt fastlagte retningslinjer 
(såsom OECD, GLP) 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

Begrundelse

Kun individuelle stoffer bør overvåges på grundlag af deres unikke fysisk-kemiske 
egenskaber. Udvælgelsen af stoffer skal foretages ud fra objektive og gennemsigtige kriterier. 
Formålet med observationslisten er at få viden om stoffer, der ikke overvåges rutinemæssigt, 
hvorfor der skal indgå en henvisning til nyfremkomne forurenende stoffer. Den første 
observationsliste bør udarbejdes på grundlag af de eksisterende data, der er fremkommet i 
forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende forslag. Det er vigtigt, at den risiko, som 
stoffer indebærer, vurderes i henhold til de højeste standarder under anvendelse af 
harmoniserede dataindsamlingsmetoder.
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Ændringsforslag 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 skal på ethvert
tidspunkt omfatte mindst 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 ikke foreligger 
tilstrækkelige overvågningsdata til at 
kunne foretage en prioritering, bør gives 
forrang. Ved udvælgelsen af stoffer til 
observationslisten tager Kommissionen 
hensyn til alle foreliggende oplysninger, 
herunder også resultaterne af den 
prioriteringsprocedure, der blev 
gennemført i forbindelse med 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

Ændringsforslag 110
Csaba Sándor Tabajdi
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 skal på ethvert
tidspunkt omfatte mindst 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 ikke foreligger 
tilstrækkelige overvågningsdata til at 
kunne foretage en prioritering, bør gives 
forrang. Ved udvælgelsen af stoffer til 
observationslisten tager Kommissionen 
hensyn til alle foreliggende oplysninger, 
herunder også resultaterne af den 
prioriteringsprocedure, der blev 
gennemført i forbindelse med 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

Begrundelse

Kommissionen startede sin udvælgelse med en liste over 2 000 stoffer i forbindelse med 
forberedelsen af den aktuelle revision af listen over prioriterede stoffer. En regelmæssig 
datastrøm som følge af overvågningen af stofferne på observationslisten gør 
prioriteringsprocessen mere effektiv. Der bør tages højde for både eksisterende 
overvågningsdata og nye videnskabelige resultater. Det er passende at gøre brug af 
eksisterende data, der er genereret i forbindelse med udarbejdelsen af det nuværende forslag.
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Ændringsforslag 111
Liam Aylward

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 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, og for 
hvilke der ikke foreligger tilstrækkelige 
overvågningsdata til at kunne foretage en 
prioritering. Ved udvælgelsen af stoffer til 
observationslisten tager Kommissionen 
hensyn til alle foreliggende oplysninger, 
herunder også resultaterne af den 
prioriteringsprocedure, der blev 
gennemført i forbindelse med 
udarbejdelsen af 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
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Begrundelse

De eksisterende overvågningsdata er ofte af svingende kvalitet, og det er helt afgørende at 
kunne understøtte fremtidige prioriteringsprocesser med overvågningsdata af en god kvalitet. 
Da overvågningsprogrammerne råder over begrænsede ressourcer, bør de først og fremmest 
koncentreres om de forbindelser, for hvilke der er en udtalt mangel på data. De data, der er 
fremkommet i forbindelse med udarbejdelsen af det foreliggende forslag, kan passende 
anvendes, idet de kan være relevante med henblik på udvælgelsen af stoffer til optagelse på 
den første observationsliste.

Ændringsforslag 112
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 skal på ethvert
tidspunkt omfatte mindst 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 
forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om fysisk-kemiske og 
toksikologiske egenskaber, 
partikelstørrelse, 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***.
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Or. en

Begrundelse

Kommissionen bør også tage højde for fysisk-kemiske og toksikologiske egenskaber samt 
partikelstørrelse ved udvælgelsen af stoffer på prioritetslisten.

Ændringsforslag 113
Sabine Wils

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 skal på ethvert
tidspunkt omfatte mindst 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 
forskningsprojekter, medlemsstaternes 
karakteriserings- og 
overvågningsprogrammer i henhold til 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
oplysninger om produktionsmængder, 
brugsmønstre, iboende egenskaber, 
partikelstørrelse, 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
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Begrundelse

Kommissionen indledte sin udvælgelse blandt 2 000 kemikalier, hvilket illustrerer problemets 
omfang for EU's økosystem og vandforsyning. Der bør indsamles flere overvågningsdata for 
et større antal relevante forurenende stoffer.

Ændringsforslag 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer, 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, og for 
hvilke der er behov for observationsdata 
af høj kvalitet samt data om 
økotoksikologiske konsekvenser for 
risikovurderingen. Ved udvælgelsen af 
stoffer til observationslisten tager 
Kommissionen hensyn til alle foreliggende
videnskabelige oplysninger, 
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. de
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Ændringsforslag 115
Oreste Rossi<

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer, og den skal 
anføre overvågningsmatricen for hvert stof. 
Stofferne udvælges efter tekniske 
fremgangsmåder blandt de stoffer, for 
hvilke de foreliggende videnskabelige
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. it

Ændringsforslag 116
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 1 – afsnit 2
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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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 10 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 
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

Begrundelse

Gennemførelsen af observationslisten vil være en yderligere udgiftsskabende faktor, hvorfor 
en frivillig gennemførelse er mere hensigtsmæssig på dette tidspunkt. Kommissionens forslag 
om at opføre 25 stoffer på observationslisten vil medføre store udgifter for medlemsstaterne. 
Det vil være mere hensigtsmæssigt at indlede gennemførelsen med et lavere antal stoffer med 
mulighed for at justere antallet senere i gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 1 – afsnit 2
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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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 10 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 
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

Begrundelse

Den foreslåede observationsliste med op til 25 stoffer medfører yderligere udgifter og 
administrative byrder. Medlemsstaterne er forpligtet til at fremlægge analytiske data for disse 
stoffer mindst én gang om året. Afhængigt af de udvalgte stoffer vil det sandsynligvis blive 
nødvendigt at udvikle analysemetoderne og fastlægge nye. Derfor bør antallet af stoffer 
begrænses til 10.

Ændringsforslag 118
Kārlis Šadurskis

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



PE496.330v04-00 80/106 AM\919170DA.doc

DA

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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 10 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 
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

Begrundelse

Det maksimale antal stoffer på observationslisten bør nedsættes for at sikre proportionalitet i 
forhold til antallet af prioriterede stoffer. Dette vil endvidere tilskynde flere medlemsstater til 
at deltage i overvågningen af stofferne på observationslisten.

Ændringsforslag 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 1 – afsnit 2
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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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer eller 
stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen og den anbefalede 
analysemetode 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. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag imødekommer manglen på standardmetoder til prøveudtagning og 
analyse af nye stoffer. Udviklingen af standarder for prøveudtagning og overvågning af biota 
for hvert enkelt stof er en tids- og ressourcekrævende proces. Med henblik på at fremme 
effektiviteten, nedbringe omkostningerne og generere sammenlignelige data bør 
Kommissionen udforme en teknisk vejledning til medlemsstaterne i forbindelse med 
gennemførelsesprocessen for direktiv 2000/60/EF.

Ændringsforslag 120
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
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 må på intet tidspunkt 
omfatte mere end 25 stoffer eller 
stofgrupper, og den skal anføre 
overvågningsmatricen for hvert stof. 
Stofferne udvælges på grundlag af 
gennemsigtige og objektive kriterier
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. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag har til hensigt at præcisere i direktivet, at udvælgelsen af 
kandidatstoffer til optagelse på observationslisten skal ske i overensstemmelse med objektive 
og gennemsigtige kriterier med henblik på at undgå, at der bruges ressourcer på overvågning 
af stoffer, som ikke udgør en risiko for vandmiljøet.

Ændringsforslag 121
Julie Girling

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 fastlægger en 
gennemsigtig teknisk procedure og 
relevante kriterier for udarbejdelsen af 
den i denne artikels stk. 1 omhandlede 
observationsliste og bemyndiges til at 
vedtage delegerede retsakter efter artikel 
10 om optagelse og fjernelse af stoffer på
den observationsliste, der er omhandlet i 
stk. 1. Observationslisten er gyldig i højst 
to år fra datoen for vedtagelse heraf eller 
indtil Kommissionens udarbejdelse af en 
ny liste, såfremt dette sker inden udløbet 
af den toårige periode.
Kommissionen sikrer ved udøvelsen af sin 
beføjelse i henhold til dette stykke, at der 
tages hensyn til anbefalingerne 
omhandlet i artikel 16, stk. 5, i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Observationslistens tidsmæssige gyldighed må ikke være ubegrænset for at fremhæve listens 
dynamiske aspekt og understrege, at de pågældende stoffer ikke skal være på listen længere 
end nødvendigt. Der bør fastlægges en fuldt ud gennemsigtig og begrundet procedure for 
optagelse og fjernelse af stoffer på listen. Artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF har til 
formål at styrke dialogen mellem Kommissionen og de parter, der er involveret i 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 122
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 2
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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 at tilføje og fjerne stoffer fra den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 123
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 redigeringen af den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1.

Or. it

Ændringsforslag 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 udarbejdelsen af den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1.
Kommissionen fastlægger kriterierne og 
proceduren for fjernelse fra 
observationslisten af ethvert stof, for 
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hvilket overvågningen ikke har frembragt 
tilstrækkelige beviser for 
økotoksikologiske virkninger eller 
relevans på EU-plan.

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en effektiv anvendelse af offentlige midler bør stoffer hurtigst muligt 
fjernes fra observationslisten, hvis overvågningsresultaterne ikke påviser nogen miljømæssig 
relevans på EU-plan.

Ændringsforslag 125
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 udarbejdelsen af den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1, 
og de tekniske specifikationer for 
overvågning af stofferne på 
observationslisten. Kommissionen tager 
under udarbejdelsen af delegerede 
retsakter hensyn til anbefalingerne fra de 
berørte interesseparter, der er nævnt i 
artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF. 
Observationslisten er gyldig i fire år fra 
datoen for vedtagelse heraf eller indtil 
Kommissionens udarbejdelse af en ny 
liste.

Or. en

Begrundelse

Det kan herved sikres, at alle relevante interesseparter i overensstemmelse med artikel 16, 
stk. 5, i direktiv 2000/60/EF kan deltage effektivt i løbet af den proces, der fører til 
Kommissionens udarbejdelse af observationslisten.
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Ændringsforslag 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 udarbejdelsen af den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 1.
Observationslisten er gyldig i fire år eller 
indtil Kommissionens udarbejdelse af en 
ny liste.

Or. en

Ændringsforslag 127
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Under udøvelse af de beføjelser, der er 
omhandlet i forrige stykke, fastsætter 
Kommissionen en gennemsigtig teknisk 
procedure samt de relevante kriterier for 
tilføjelse og fjernelse af stoffer på den 
observationsliste, der er omhandlet i stk. 
1. Kommissionen tager desuden hensyn til 
de henstillinger, som nævnes i artikel 16, 
stk. 5, i direktiv 2000/60/EF.

Or. it
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Ændringsforslag 128
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

2a. Kommissionen foretager senest 12 
måneder efter vedtagelsen af dette direktiv 
en videnskabelig vurdering af følgende 
stoffer med henblik på at bedømme, om de 
skal optages på en observationsliste:
i) diclofenac
ii) 17beta-estradiol
iii) 17alpha-ethinylestradiol
Kommissionen bistås af det udvalg, der er 
nedsat ved artikel 21, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

I Kommissionens forslag figurerer tre medicinske stoffer på listen over prioriterede stoffer. 
Hvorvidt disse stoffer er forbundet med en risiko er fortsat et uafklaret spørgsmål, som er 
genstand for debat, om end det er begrundet at foretage en vurdering af, om de bør optages 
på observationslisten. Kommissionen bør bistået af udvalget, der er nedsat ved artikel 21, stk. 
1, i direktiv 2000/60/EF, foretage af en videnskabelig vurdering af disse stoffer, hvor der 
tages højde for de mulige økonomiske og sociale konsekvenser.

Ændringsforslag 129
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

3. Kommissionen udarbejder den første 3. Kommissionen udarbejder den første 
observationsliste, jf. stk. 1, senest 12 
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observationsliste, jf. stk. 1, senest den […]. måneder efter dette direktivs ikrafttræden 
under hensyntagen til eksperternes 
anbefalinger i overensstemmelse med 
ovennævnte artikel 16, stk. 5, i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Ved udarbejdelsen af reviderede miljøkvalitetskrav og forslag til vandrammedirektivet tager 
Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF højde for de forskellige 
interesseparters anbefalinger (europæiske erhvervsorganisationer, herunder repræsentanter 
for små og mellemstore virksomheder og ikkestatslige organisationer). Disse anbefalinger 
skal anvendes på observationslisten som det instrument, der er afledt af det reviderede 
forslag, for at sikre inddragelse af alle relevante interesseparter.

Ændringsforslag 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen udarbejder den første 
observationsliste, jf. stk. 1, senest den […]
og definerer en videnskabeligt baseret, 
teknisk og gennemsigtig proces for 
optagelse på og sletning fra 
observationslisten. Et bestemt stof kan 
højst optages på listen for en bestemt 
periode på grundlag af et videnskabeligt 
funderet datagrundlag.

Or. de

Ændringsforslag 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen udarbejder den første 
observationsliste, jf. stk. 1, senest den […].
Den første observationsliste skal bl.a. 
indeholde de stoffer, der er anført i bilag 
II i dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

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

3. Kommissionen udarbejder den første
observationsliste, jf. stk. 1, senest den […].
De stoffer, der er anført i bilag II i dette 
direktiv, skal bl.a. vurderes med henblik 
på optagelse på den første 
observationsliste.

Or. en

Begrundelse

Stoffer, der optages på den første observationsliste, skal være udvalgt ud fra objektive 
kriterier og input fra alle relevante interesseparter. Det kan herved sikres, at stoffer, som det 
ikke er nødvendigt at overvåge, ikke optages på observationslisten, hvorved overflødige 
udgifter til overvågning undgås.

Ændringsforslag 133
Oreste Rossi

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

112 måneder efter dette direktivs
vedtagelse.

112 måneder efter dette direktivs
ikrafttræden.

Or. it

Ændringsforslag 134
Kārlis Šadurskis

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 kan deltage i 
overvågningen af disse stoffer. Hver 
deltagende medlemsstat overvåger hvert 
stof på observationslisten med udvalgte 
repræsentative overvågningsstationer over 
en periode på mindst 12 måneder, som 
påbegyndes inden for 12 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes deltagelse i overvågningen af stofferne på observationslisten bør være 
frivillig, hvilket vil gøre det muligt at tage hensyn til nationale forhold (såsom stoffernes 
forekomst samt den administrative og økonomiske kapacitet). Desuden kan analysemetoderne 
for disse stoffer være begrænsede. Tidsrammen bør være forenelig med nationale procedurer 
for budgetplanlægning.

Ændringsforslag 135
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 24 måneder, som 
påbegyndes inden for 6 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

Or. en

Begrundelse

En periode på to år vil være passende med henblik på at sikre en solid overvågning af data.

Ændringsforslag 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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, som 
påbegyndes inden for 12 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

Or. en

Begrundelse

Det er ikke hensigtsmæssigt, at den faktiske start på overvågningen skal finde sted inden for 
tre måneder efter stoffernes optagelse på observationslisten. Det skyldes, at det ikke vil være 
muligt at indgå forudgående aftaler med laboratorier og prøvepersonale, før den faktiske liste 
over stoffer er fastlagt. Udbudsprocedurerne vil tage lang tid.
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Ændringsforslag 137
Vladko Todorov Panayotov

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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, som 
påbegyndes inden for 5 måneder efter 
stoffets optagelse på observationslisten.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal bruge tid til at etablere overvågningen af nye stoffer.

Ændringsforslag 138
Kārlis Šadurskis

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udvælger mindst én 
station pr. ca. 15 000 km2 geografisk 
område, og der skal være mindst én station
pr. medlemsstat.

Hver deltagende medlemsstat udvælger 
mindst én station for hver 40 000 km2 eller 
som alternativ mindst én station for hver 3 
mio. indbyggere.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal kunne vælge den bedst egnede distribution af overvågningsstationer.
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Ændringsforslag 139
Carl Schlyter

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udvælger mindst én 
station pr. ca. 15 000 km2 geografisk 
område, og der skal være mindst én station
pr. medlemsstat.

Hver medlemsstat skal udvælge mindst én 
station for hver 40 000 km2 geografisk 
område eller som alternativ mindst én 
station for hver 2,0 millioner indbyggere,
hvad end der er højest, og der skal være 
mindst to stationer. Medlemsstater kan 
vælge at begrænse antallet af stationer til 
30 pr. medlemsstat.

Or. en

Begrundelse

Antallet af stationer i hver medlemsstat til overvågning af stoffer på observationslisten skal 
ikke kun baseres på dens geografiske størrelse, men også tage hensyn til dens befolkningstal. 
Dette sikrer et mere passende antal overvågningssteder. Dette er baseret på et af Rådets 
forslag, men med mindst to steder pr. medlemsstat i stedet for blot ét. Sammenlignet med 
Kommissionens forslag ville det føre til en reduktion af overvågningssteder fra 299 til 254, 
men ikke så meget, som ordføreren har foreslået (241).

Ændringsforslag 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Hver medlemsstat udvælger mindst én 
station pr. ca. 15 000 km2 geografisk 
område, og der skal være mindst én station 
pr. medlemsstat.

Hver medlemsstat udvælger mindst én 
station pr. ca. 20 000 km2 geografisk 
område, og der skal være mindst én station 
pr. medlemsstat.

Or. en
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Begrundelse

Dette vil hjælpe med at reducere de betydelige administrative omkostninger ved 
gennemførelsen.

Ændringsforslag 141
Sabine Wils

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

Or. en

Begrundelse

Med henblik på at sikre en god kvalitet af overvågningsdata og få pålidelige resultater til 
fremtidige beslutninger må overvågningsfrekvensen ikke være mindre end fem gange pr. år.

Ændringsforslag 142
Carl Schlyter

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

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

Or. en

Begrundelse

Observationslisten giver kun mening, hvis overvågningsfrekvensen giver mulighed for at få 
repræsentative data. Et minimum på én gang om året eller to gange om året, som det foreslås 
af ordføreren, er ikke statistisk signifikant, så meget desto mere som emissioner til vandet kan 
variere i løbet af året. Overvågningen skal finde sted mindst én gang pr. sæson, dvs. én gang 
for hver tre måneder. Dette reducerer også risikoen for, at prøveudtagningen sker på 
ikkerelevante tidspunkter.

Ændringsforslag 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 to gange om året og tage hensyn til 
brugsmønstret for stoffet.

Or. en

Begrundelse

Visse stoffer, især plantebeskyttelsesprodukter, skal overvåges flere gange om året ifølge 
brugsmønstrene. Derfor skal medlemsstaterne sikre flere overvågninger pr. år for at 
tilvejebringe pålidelige data.

Ændringsforslag 144
Rebecca Taylor

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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
hver niende måned for at dække 
sæsonbestemte udsving.

Or. en

Begrundelse

Overvågningsfrekvensen skal øges, så der kan indsamles et robust sæt data. Intervaller på ni
måneder vil give mulighed for dataindsamling på forskellige tidspunkter af året, så 
sæsonbestemte udsving dækkes

Ændringsforslag 145
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 én gang om året. For stoffer, hvor 
én overvågning pr. år kan resultere i 
ingen eller ufuldstændige data, kan 
medlemsstaterne ved at tage stoffets 
brugsmønstre i betragtning sikre flere 
overvågninger pr. år.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på at opnå god kvalitet og pålidelige data skal visse stoffer, især 
plantebeskyttelsesprodukter, overvåges flere gange om året ifølge brugsmønstrene.

Ændringsforslag 146
Erik Bánki

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 4 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

4a. Som en undtagelse kan 
medlemsstaterne på baggrund af en 
risikovurdering beslutte ikke at udføre 
overvågningen af visse stoffer. Denne 
beslutning meddeles Kommissionen.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsen af observationslisten vil være en yderligere udgiftsskabende faktor, hvorfor 
en frivillig gennemførelse er mere hensigtsmæssig på dette tidspunkt. Kommissionens forslag 
om at opføre 25 stoffer på observationslisten vil medføre store udgifter for medlemsstaterne. 
Det vil være mere hensigtsmæssigt at indlede gennemførelsen med et lavere antal stoffer med 
mulighed for at justere antallet senere i gennemførelsesfasen.

Ændringsforslag 147
Kārlis Šadurskis

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

(Vedrører ikke den danske tekst)
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observationslisten, og hver 12. måned 
derefter, så længe stoffet er opført på listen. 
Indberetningen skal omfatte oplysninger 
om, i hvilket omfang 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

Or. en

Begrundelse

(Vedrører ikke den danske tekst)

Ændringsforslag 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

5. Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af den overvågning, der gennemføres i 
henhold til stk. 4, til Kommissionen inden
21 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 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne har brug for tilstrækkelig tid til databehandling og rapportering af 
resultater.

Ændringsforslag 149
Sabine Wils, João Ferreira
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Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

5. Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af den overvågning, der gennemføres i 
henhold til stk. 4, til Kommissionen inden
12 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 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

Hvis resultaterne af overvågningen 
påviser, at stofferne på observationslisten 
registreres i mindst tre medlemsstater og 
kan give anledning til bekymring, skal 
Kommissionen medtage det i bilag I og 
træffe passende kontrolforanstaltninger.

Or. en

Ændringsforslag 150
Julie Girling

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

5. Medlemsstaterne gennemfører et 
videnskabeligt valideret 
overvågningssystem i overensstemmelse 
med relevante internationale standarder i
henhold til direktiv 2009/90/EF med 
hensyn til et bestemt stof på 
observationslisten.
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overvågningsstrategien er repræsentative.
Medlemsstaterne indberetter resultaterne 
af den overvågning, der gennemføres i 
henhold til stk. 4, til Kommissionen inden 
18 måneder efter stoffets optagelse på 
observationslisten. På baggrund af de 
resultater, der opnås fra medlemsstaterne, 
og foruddefinerede kriterier skal 
Kommissionen begrunde den fortsatte 
overvågning af stoffet hver 12. måned 
derefter, så længe stoffet er opført på 
listen, og invitere de berørte interessenter 
til at kommentere. Indberetningen skal 
omfatte oplysninger om, i hvilket omfang 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

Or. en

Begrundelse

Af hensyn til effektiviteten i anvendelsen af observationslisten må den kun indeholde de 
stoffer, der er strengt nødvendige. Dette skal også omfatte høringer af interessenter for at 
sikre, at alle sektorer involveres.

Ændringsforslag 151
Csaba Sándor Tabajdi

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – 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 
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.

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
overvågningsstationen og 
overvågningsstrategien er repræsentative.
Hvis resultaterne af overvågningen 
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påviser, at stofferne på observationslisten 
registreres i mindst tre medlemsstater, 
skal Kommissionen iværksætte 
kontrolforanstaltningerne i henhold til 
artikel 5a.

Or. en

(Jf. ændringsforslag 89 til artikel 2, punkt 3a (nyt))

Begrundelse

Kommissionen iværksætter de kontrolforanstaltninger, som på fællesskabsplan er fastsat i 
kemikalielovgivningen om nyfremkomne forurenende stoffer. Hvor overvågningsdata angiver, 
at stoffet findes i mindst tre medlemsstater i et niveau, der giver anledning til bekymring, skal 
Kommissionen overveje at anføre dette stof som prioriteret stof/prioriteret farligt stof og om 
nødvendigt foreslå passende kontrolforanstaltninger.

Ændringsforslag 152
Julie Girling

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 5 – afsnit 1 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Senest seks måneder efter modtagelsen af 
disse rapporter skal Kommissionen fjerne 
alle stoffer fra observationslisten, for 
hvilke overvågningen indikerer, at der 
ikke har været fund i mindst 10 
medlemsstater, og hvor mindst 5 % af 
prøverne fra mindst fem medlemsstater 
har et niveau, der giver anledning til 
økotoksikologisk betænkelighed. Stoffet 
skal fjernes fra observationslisten, hvis 
risikovurderingen i overensstemmelse 
med artikel 16, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF bekræfter, at stoffet ikke 
udgør nogen betydelig risiko på EU-plan 
for eller via vandmiljøet.

Or. en
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Begrundelse

Det er nødvendigt, at der fastsættes klare kriterier for fjernelse af stoffer fra 
observationslisten, hvor overvågningsresultater indikerer, at der ikke er tilstrækkeligt 
omfattende fund til at begrunde udgifterne til fortsat overvågning under observationslisten. 
Der bør også være en aftalt procedure til at fjerne stoffer fra observationslisten, hvis det 
begrundes af risikovurderingen.

Ændringsforslag 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage
gennemførelsesretsakter, som fastsætter
tekniske specifikationer for 
overvågningen af stofferne på 
observationslisten og tekniske formater for 
indberetningen af overvågningsresultaterne 
og beslægtede oplysninger til 
Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter 
den undersøgelsesprocedure, der henvises 
til i artikel 9, stk. 2.

6. Kommissionen skal vedtage tekniske 
formater for indberetningen af 
overvågningsresultaterne og beslægtede 
oplysninger til Kommissionen.
Kommissionen udvikler retningslinjer,
herunder tekniske specifikationer, med 
henblik på at lette overvågningen af 
stofferne på observationslisten.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for homogene rapporteringsspecifikationer og tekniske formater for at sikre de 
leverede datas klarhed og nøjagtighed. Dette vil hjælpe med at sikre integriteten og 
sammenligneligheden af oplysningerne, give mulighed for hurtigere at indsamle data fra 
medlemsstaterne og lette dataanalyseprocessen. Kommissionen bør også udvikle 
retningslinjer med henblik på at lette de tekniske aspekter af overvågning, prøveudtagning, 
analytiske metoder, laboratoriekapacitet osv.

Ændringsforslag 154
Julie Girling

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastsætter 
tekniske specifikationer for overvågningen 
af stofferne på observationslisten og 
tekniske formater for indberetningen af 
overvågningsresultaterne og beslægtede 
oplysninger til Kommissionen. Disse 
gennemførelsesretsakter vedtages efter den 
undersøgelsesprocedure, der henvises til i 
artikel 9, stk. 2.

6. Kommissionen kan vedtage 
gennemførelsesretsakter, som fastsætter 
tekniske specifikationer for overvågningen 
af stofferne på observationslisten og 
tekniske formater for indberetningen af 
overvågningsresultaterne og beslægtede 
oplysninger til Kommissionen.
Kommissionen tager under udarbejdelsen 
af tekniske specifikationer hensyn til 
anbefalingerne fra eksperter som angivet i 
artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF.
Disse gennemførelsesretsakter vedtages 
efter den undersøgelsesprocedure, der 
henvises til i artikel 9, stk. 2. Tekniske 
specifikationer må kun gennemføres, hvis 
der på EU-plan er en harmoniseret 
videnskabeligt valideret metode i 
overensstemmelse med relevante 
internationale standarder i henhold til 
direktiv 2009/90/EF til overvågningen af 
det relevante stof.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 16, stk. 5, i direktiv 2000/60/EF tager Kommissionen under udarbejdelsen 
af reviderede miljøkvalitetskrav og forslag til vandrammedirektivet hensyn til anbefalinger fra 
forskellige interesseparter. Disse anbefalinger skal anvendes på observationslisten som det 
instrument, der er afledt af det reviderede forslag, for at sikre inddragelse af alle relevante 
interesseparter. Overvågning af stoffer kan kun lykkes, hvis der er aftalt videnskabeligt 
validerede metoder til at identificere og observere dem.

Ændringsforslag 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 6
Direktiv 2008/105/EF
Artikel 8 b – stk. 6 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

6a. Kommissionen giver i 
overensstemmelse med artikel 9 i 
forordning (EF) nr. 1367/2006 
offentligheden mulighed for på et tidligt 
tidspunkt og reelt at deltage i 
udarbejdelsen af observationslisten og 
overvågningsmatricen. Kommissionen gør 
alle relevante oplysninger tilgængelige for 
offentligheden i elektronisk form med 
henblik på aktiv og systematisk formidling 
i overensstemmelse med forordning (EF)
nr. 1367/2006.

Or. en

Ændringsforslag 156
Thomas Ulmer

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

Kommissionens forslag Ændringsforslag

For stofferne med numrene 2, 15, 22, 22, 
23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 og 
48 i del A i bilag I til dette direktiv kan 
medlemsstaterne præsentere 
oplysningerne vedrørende kemisk tilstand 
adskilt fra præsentationen for resten af 
stofferne i de vandområdeplaner, der 
udarbejdes i overensstemmelse med 
artikel 13 i direktiv 2000/60/EF; for så 
vidt angår kravene i det nævnte direktivs 
bilag V, afsnit 1.4.3, sker der en særskilt 
vurdering og præsentation af den kemiske 
tilstand som helhed. Målsætningerne og 
forpligtelserne i henhold til artikel 4, stk. 
1, artikel 11, stk. 3, og artikel 16, stk. 6, i 
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dette direktiv berøres ikke.

Or. de

Ændringsforslag 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Forslag til direktiv
Artikel 2 – stk. 11
Direktiv 2008/105/EF
Bilag II og III

Kommissionens forslag Ændringsforslag

11. Bilag II og III udgår. 11. Bilag II erstattes med teksten i bilag 
IIa i dette direktiv, og bilag III udgår.

Or. en

(Jf. ændringsforslag 222 til bilag II a (nyt))

Ændringsforslag 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 1 – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 12 måneder efter dette direktivs 
vedtagelse.

1 24 måneder efter dette direktivs 
vedtagelse.

Or. en

Begrundelse

Gennemførelsestiden skal afspejle kompleksiteten ved gennemførelsen af lovgivningen og 
efterspørgslen på ressourcer.

Ændringsforslag 159
Oreste Rossi

Forslag til direktiv
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Artikel 2 – stk. 1 – afsnit 1 – fodnote

Kommissionens forslag Ændringsforslag

1 12 måneder efter dette direktivs 
vedtagelse.

1 12 måneder efter dette direktivs 
ikrafttræden.

Or. it

Ændringsforslag 160
Carl Schlyter

Forslag til direktiv
Artikel 3 – stk. 1 – afsnit 2 a (nyt)

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Uanset første afsnit skal medlemsstaterne 
efter datoen for dette direktivs 
ikrafttræden medtage den reviderede liste 
over prioriterede stoffer og deres 
miljøkvalitetskrav i deres første 
opdatering af vandområdeplanen i 
henhold til artikel 13 i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne skal inden oktober 2015 opdatere deres vandområdeplaner. Det er af 
afgørende betydning, at der i denne opdatering tages hensyn til de reviderede prioriterede 
stoffer og deres miljøkvalitetskrav, så miljøkvalitetskravene opfyldes 2021, da de ellers først 
vil blive gældende i 2027.


