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Ändringsförslag 29
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1) Kemisk förorening av ytvatten utgör ett 
hot mot vattenmiljön genom verkningar 
såsom akut och kronisk toxicitet för 
vattenorganismer, ackumulering i 
ekosystemet och förlust av livsmiljöer och 
biologisk mångfald samt hot mot 
människors hälsa. I första hand bör 
föroreningsorsaker identifieras och utsläpp 
bekämpas vid källan, på ett så ekonomiskt 
och ekologiskt effektivt sätt som möjligt.

(1) Kemisk förorening av ytvatten utgör ett 
hot mot vattenmiljön genom verkningar 
såsom akut och kronisk toxicitet för 
vattenorganismer, ackumulering i 
ekosystemet och förlust av livsmiljöer och 
biologisk mångfald samt hot mot 
människors hälsa. I första hand bör 
föroreningsorsaker identifieras och, där så 
är möjligt, utsläpp bekämpas vid källan, på 
ett så ekonomiskt och ekologiskt effektivt 
sätt som möjligt.

Or. it

Ändringsförslag 30
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) I enlighet med artikel 191.2 andra 
meningen i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt ska unionens 
miljöpolitik bygga på 
försiktighetsprincipen och på principerna 
att förebyggande åtgärder bör vidtas, att 
miljöförstöring företrädesvis bör 
avhjälpas vid källan och att förorenaren 
betalar.

Or. en
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Motivering

I samband med översynen av förteckningen över prioriterade ämnen måste man framhålla 
artikel 191.2 som lägger grunden för unionens miljöpolitik, precis som det gjordes i skäl 2 i 
direktivet om miljökvalitetsnormer. Föredraganden valde att återge endast utdrag ur 
artikel 191.3 (liknande skäl 3 i direktivet om miljökvalitetsnormer) i ändringsförslag 1. Detta 
skapar en snedvridning (och i artikel 191.3 hänvisas det endast till vilka faktorer det ska tas 
hänsyn till och således är den mindre relevant). Antingen bör det hänvisas till vartdera stället 
eller till ingetdera.

Ändringsförslag 31
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Skäl 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1a) Läkemedlen bidrar visserligen till 
människors hälsa, men samtidigt utgör 
föroreningen av mark och vatten med 
läkemedelsrester ett växande 
miljöproblem. Därför bör kommissionen, 
tillsammans med medlemsstaterna och 
andra berörda parter, arbeta på en 
temainriktad strategi för läkemedel för att 
utreda vilka möjligheter det finns till 
kontrollåtgärder vid själva källan.

Or. en

Ändringsförslag 32
Esther de Lange

Förslag till direktiv
Skäl 1b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(1b) Behandling av ytvatten är i dag 
mycket dyrt. Här behövs det stimulans till 
banbrytande vattenteknik som möjliggör 
billigare och effektivare vattenrening, 
såsom eutektisk fryskristallisering av 
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spillvatten från industrier, 
närsaltsminskning med hjälp av bentiska 
alger och mikrobiella bränsleceller för 
behandling av urin.

Or. en

Ändringsförslag 33
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(2) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område anges en strategi 
mot vattenförorening. Denna strategi 
innebär att man identifierar prioriterade 
ämnen bland dem som orsakar en 
betydande risk för eller via vattenmiljön på 
unionsnivå. I Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 
20 november 2001 om upprättande av en 
lista över prioriterade ämnen på 
vattenpolitikens område och om ändring av 
direktiv 2000/60/EG fastställs en första 
förteckning över 33 ämnen eller grupper av 
ämnen som har prioriterats för åtgärder på 
unionsnivå.

(2) I Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av 
den 23 oktober 2000 om upprättande av en 
ram för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område anges en strategi 
mot vattenförorening och ställs krav på 
kompletterande särskilda 
föroreningsbekämpande åtgärder. Denna 
strategi innebär att man identifierar 
prioriterade ämnen bland dem som orsakar 
en betydande risk för eller via vattenmiljön 
på unionsnivå. I Europaparlamentets och 
rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 
20 november 2001 om upprättande av en 
lista över prioriterade ämnen på 
vattenpolitikens område och om ändring av 
direktiv 2000/60/EG fastställs en första 
förteckning över 33 ämnen eller grupper av 
ämnen som har prioriterats för åtgärder på 
unionsnivå.

Or. en

Motivering

Här återinförs texten från skäl 5 i direktivet om miljökvalitetsnormer. Man måste erinra sig 
att även själva ramdirektivet för vatten kräver kompletterande särskilda 
föroreningsbekämpande åtgärder. Också om åtgärderna i första hand ska vidtas med stöd av 
annan lagstiftning (se skäl 6) innebär detta inte och bör inte heller innebära att 
kommissionens skyldighet att i enlighet med artikel 16.6 och 16.8 lägga fram förslag om 
föroreningsbekämpande åtgärder förlorar sin aktualitet.
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Ändringsförslag 34
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget bygger på föredragandens förslag, som utbyggts endast med ett 
omnämnande av överväganden som hänför sig till människors hälsa.

Ändringsförslag 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 3a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(3a) Föroreningsminskande åtgärder 
måste motsvara principen om att 
förorenaren betalar. Därför måste 
föroreningar såvitt möjligt förhindras 
redan vid den omedelbara källan och inte 
först när de redan kommit ut i ytvattnet.

Or. de

Ändringsförslag 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4) Kommissionen har gjort en översyn av 
förteckningen över prioriterade ämnen 
enligt artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG 
och artikel 8 i direktiv 2008/105/EG och 
har dragit slutsatsen att förteckningen över 
prioriterade ämnen bör ändras genom att 
nya ämnen identifieras för prioriterade 
åtgärder på unionsnivå, genom att 
miljökvalitetsnormer fastställs för dem, 
miljökvalitetsnormen för vissa befintliga 
ämnen uppdateras i enlighet med 
vetenskapliga framsteg och genom att 
miljökvalitetsnormer för biota fastställs för 
vissa befintliga och nya prioriterade 
ämnen.

(4) Kommissionen har gjort en översyn av 
förteckningen över prioriterade ämnen 
enligt artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG 
och artikel 8 i direktiv 2008/105/EG och 
har dragit slutsatsen att förteckningen över 
prioriterade ämnen bör ändras genom att 
nya ämnen identifieras för prioriterade 
åtgärder på unionsnivå, genom att 
miljökvalitetsnormer fastställs för dem, 
eller befintliga ämnen avförs från listan, 
samt genom att miljökvalitetsnormen för 
vissa befintliga ämnen uppdateras i 
enlighet med vetenskapliga framsteg och 
genom att miljökvalitetsnormer för biota 
fastställs för vissa befintliga och nya 
prioriterade ämnen.

Or. de

Ändringsförslag 37
Andrea Zanoni

Förslag till direktiv
Skäl 4a (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(4a) Medlemsstaterna har hittills haft 
avsevärda problem att genomföra 
ramdirektivet för vatten. I första hand 
handlar det om utsläppsregleringen av 
prioriterade ämnen på nationell nivå, och 
i synnerhet den eliminering av utsläpp 
som föreskrivs för prioriterade farliga 
ämnen. Därför bör samordningen med 
andra europeiska lagstiftningsinstrument 
stärkas genom nya och lämpliga 
regleringsåtgärder.

Or. it

Motivering

Här föreslås ett nytt skäl som förtydligar att det krävs åtgärder på europeisk nivå för att 
uppnå målen om att minska eller eliminera utsläppen i vatten.

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

Förslag till direktiv
Skäl 5

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(5) Översynen av förteckningen över 
prioriterade ämnen har underbyggts genom 
ett omfattande samråd med experter från 
kommissionen, medlemsstaterna, berörda 
parter och vetenskapliga kommittén för 
hälso- och miljörisker (SCHER).

(5) Översynen av förteckningen över 
prioriterade ämnen har underbyggts genom 
ett omfattande samråd med experter från 
kommissionen, medlemsstaterna, berörda 
parter och vetenskapliga kommittén för 
hälso- och miljörisker (SCHER) samt 
genom en grundlig översyn av ämnenas 
toxicitet och deras förekomst runtom i 
EU.

Or. en
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Ändringsförslag 39
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 
79/117/EEG och 91/414/EEG.

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra, 
fullständigt tillämpa och vid behov se över 
befintliga sektorsanknutna instrument för 
prioriterade ämnen än att fastställa nya 
regleringar inom ramen för 
direktiv 2000/60/EG. Detta förutsätter 
dock att de åtgärder som krävs för 
uppnåendet av de mål som fastställts i 
artikel 16.1 i direktiv 2000/60/EG effektivt 
vidtas inom ramen för dessa andra 
befintliga unionsinstrument. Införande av 
ett ämne i bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG, eller 
övervakningsdata av vilka det framgår ett 
behov av ytterligare åtgärder på EU-nivå, 
bör därför föranleda lämpliga 
uppföljningsåtgärder från kommissionens 
och medlemsstaternas sida med stöd av 
motsvarande unionsinstrument, utan att 
det påverkar tillämpningen av 
bestämmelserna i dessa instrument.

Or. en

Motivering

I dag utgörs de prioriterade ämnena, liksom de ämnen som föreslagits bli prioriterade 
ämnen, av industrikemikalier, bekämpningsmedel, biocider, industriutsläpp eller läkemedel. 
Det finns särskild lagstiftning för var och en av dessa grupper. Bestämmelserna i 
ramdirektivet för vatten är dock juridiskt likvärdiga. Så fastän det visserligen är rimligt att 
föroreningsbekämpande åtgärder i första hand vidtas i de särskilda rättsakterna bör man 
likväl se till att dessa åtgärder faktiskt följer kraven i ramdirektivet för vatten.
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Ändringsförslag 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
får inte motverka tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG och inte heller de 
godkännanden som görs med stöd av den 
förordningen.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
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enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. I rapporten om 
resultaten av den regelbundet 
återkommande översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet bör det ingå en 
översyn av de åtgärder som antagits på 
unionsnivå och i medlemsstaterna samt 
en bedömning av om dessa åtgärder leder 
till att kvalitetsnormerna för prioriterade 
ämnen uppfylls eller målet om 
upphörande med prioriterade farliga 
ämnen uppnås. Kommissionen bör vid 
behov låta rapporten åtföljas av förslag 
till konkreta åtgärder för uppfyllande av 
kvalitetsnormerna och uppnående av 
målet om upphörande, tillsammans med 
mellanliggande tidsplaner. Införande av 
ett ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

Or. en

Ändringsförslag 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
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ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. En konsekvent 
och samordnad rättslig ram för 
prioriterade farliga ämnen förutsätter att 
det fastställs vilka åtgärder som hänför 
sig till vilken respektive fas i ett ämnes 
livscykel och att det påvisas att åtgärderna 
sammantagna kan förbättra miljön. 
Införande av ett ämne i bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG påverkar inte 
tillämpningen av bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 
om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.

Or. de

Motivering

Ramdirektivet för vatten fungerar som skyddsnät för åtgärder på uppkomststället, inom ramen 
för kemikalielagstiftningen och direktivet om industriutsläpp. Om det kan påvisas att 
miljökvalitetsnormerna överskridits på ett sätt som har europeisk relevans tyder detta på att 
det behövs ytterligare åtgärder för utsläppsbegränsning vid källan och/eller förbättring av de 
vetenskapliga metoderna. En ytterligare reglering behövs i första hand inom 
kemikaliepolitiken.

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

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
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delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Det vore på sin 
plats med en konsekvent politisk strategi 
för läkemedel, där det i fullt samråd med 
alla relevanta berörda parter tas hänsyn 
till alla konsekvenser för samhället och ur
medicinsk synvinkel. Kommissionen ska 
för detta ändamål ta fram en rapport med 
eventuella lagstiftningsförslag om 
humanläkemedlens miljökonsekvenser för 
vatten och mark, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/84/EU av den 15 december 2010 om 
ändring, när det gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel, av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel1

samt i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 1235/2010 
av den 15 december 2010 om ändring, när 
det gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi2

. Införande av ett ämne i 
bilaga X till direktiv 2000/60/EG påverkar 
inte tillämpningen av bestämmelserna i 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1107/2009 av den 21 oktober 2009 
om utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden och om upphävande av rådets 
direktiv 79/117/EEG och 91/414/EEG.
_______________
1 EUT L 348, 31.12.2010, s. 74.
2 EUT L 348, 31.12.2010, s. 1.

Or. en
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Motivering

Kommissionen (GD Hälso- och konsumentfrågor) har helt nyligen börjat undersöka 
läkemedlens miljöpåverkan, enligt kraven i läkemedelslagstiftningen. Rapporten med 
undersökningsresultaten ska komma i slutet av 2012 eller början av 2013. Här har vi den 
lämpliga utgångspunkten då det ska fastställas en konsekvent europeisk politisk strategi för 
läkemedel i miljön och den bör därför inväntas.

Ändringsförslag 44
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 6

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG.

(6) Många unionsrättsakter har antagits 
sedan antagandet av direktiv 2000/60/EG, 
vilka utgör åtgärder för utsläppsreglering i 
enlighet med artikel 16 i det direktivet för 
enskilda prioriterade ämnen. Dessutom 
ingår många miljöskyddsåtgärder i andra 
delar av den gällande unionslagstiftningen. 
Det är därför viktigare att genomföra och 
se över befintliga instrument än att 
fastställa nya regleringar. Införande av ett 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
påverkar inte tillämpningen av 
bestämmelserna i Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1107/2009 av 
den 21 oktober 2009 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden och om 
upphävande av rådets direktiv 79/117/EEG 
och 91/414/EEG. Dessutom måste det ses 
till att det råder konsekvens med beslut 
om godkännande som fattats med stöd av 
den ovannämnda förordningen och berör 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden, framför allt eftersom det 
finns en möjlighet till inkonsekvens om 
ämnen identifierats som prioriterade 
farliga ämnen i bilaga X till direktiv 
2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Det har uppstått ett glapp mellan förordning (EG) nr 1107/2009 och ramdirektivet för vatten, 
i och med att ett godkänt bekämpningsmedel (kinoxifen) identifierats som ett prioriterat 
farligt ämne. Att ett ämne identifieras som ett prioriterat farligt ämne innebär i praktiken 
stegvis eliminering av det, och detta urholkar själva grunden för det förfarande med 
unionsgodkännande som fastställts med stöd av förordning (EG) nr 1107/2009. I den 
förordningen fastställs det ett rigoröst och heltäckande system och där tas det mera 
genomgripande hänsyn än i ramdirektivet för vatten till vilken risk ett ämne innebär för 
vatten. Översynen av tillstånd för växtskyddsmedel är det rätta tillfället att besluta om ett 
ämne bör vara på marknaden eller inte. 

Ändringsförslag 45
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 6a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(6a) Eftersom utsläpp och spill av sådana 
prioriterade farliga ämnen som 
fortfarande tillverkas i eller importeras till 
unionen effektivast kan upphöra eller 
stegvis elimineras med hjälp av åtgärder 
på EU-nivå bör kommissionen utarbeta 
lagstiftningsförslag för att införa ämnena 
i förteckningen över kandidatämnen i 
Reach-förordningen, i enlighet med 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG och 2000/21/EG1, eller för att, 
efter situationens krav, begränsa 
tillverkning, saluföring och användning 
av dessa ämnen, antingen som sådana 
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eller i blandningar eller varor. För 
prioriterade ämnen kan EU-åtgärder 
också vara de mest kostnadseffektiva och 
kommissionen bör utarbeta 
lagstiftningsförslag för att, efter 
situationens krav, införa ämnet i 
förteckningen över kandidatämnen i 
Reach-förordningen eller begränsa 
tillverkning, saluföring och användning. 

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

Or. en

Ändringsförslag 46
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Av omsorg om konsekvensen med 
målet om att utsläpp av prioriterade 
farliga ämnen ska upphöra eller stegvis 
elimineras bör det fastställas temporära 
miljökvalitetsnormer med incitament till 
en fortlöpande minskning, ned till 
bakgrundsvärdena för naturligt 
förekommande ämnen och ned till noll 
för syntetiska ämnen.

Or. en

Motivering

Endast om miljökvalitetsnormer upplevs som ett riktmärke för framsteg kommer de att bidra 
till att dessa mycket farliga ämnen fås bort från vattenmiljön.

Ändringsförslag 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen
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Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Det behövs en omfattande 
samordning mellan den kommitté som 
inrättats med stöd av artikel 21.1 i direktiv 
2000/60/EG och de kommittéer och organ 
som inrättats med stöd av annan 
unionslagstiftning om utvärdering, 
bedömning, godkännande eller annan 
översyn av inbördes relevanta ämnen eller 
grupper av ämnen. Avsikten med 
samordningen är ett garantera en adekvat 
utvärdering av risken för eller via 
vattenmiljön, så att målen som fastställts i 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG uppnås 
och utsläpp och spill av ämnen åtgärdas 
och regleras, för att minska dessa risker, 
som ett led i tillämpningen av den 
relevanta lagstiftningen. 

Or. en

(Se ändringsförslag 222 till bilaga IIa (ny)).

Ändringsförslag 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 7a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(7a) Genomförandet av ramdirektivet för 
vatten och av förordning (EG) 
nr 1907/2006 behöver samordnas bättre. 
För de ämnen som ingår i bilaga XIV till 
den förordningen bör förfarandet för 
ansökan om godkännande ha slutförts 
innan något ämne klassificeras som ett 
prioriterat farligt ämne.

Or. en
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Motivering

Genomförandet av ramdirektivet för vatten och av förordning (EG) nr 1907/2006 behöver 
samordnas bättre när det hänför sig till samma ämnen. Närmare bestämt: när ett ämne 
införts som prioriterat ämne i bilaga XIV till Reach-förordningen bör det inte tas under 
övervägande för identifiering som prioriterat farligt ämne enligt ramdirektivet för vatten, så 
länge ansökan om godkännande för det fortfarande pågår. Av artikel 60.2 i 
Reach-förordningen framgår det klart att både godkännandet och åtgärderna med stöd av 
ramdirektivet för vatten har samma syfte, nämligen att åtgärda de risker som vållas av alla 
utsläpp och spill av ämnet i fråga.

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

Förslag till direktiv
Skäl 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8) Ytterligare ämnen som utgör en 
betydande risk för eller via vattenmiljön på 
unionsnivå har identifierats och prioriterats 
med hjälp av de metoder som anges i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och 
behöver läggas till i förteckningen över 
prioriterade ämnen. Den senaste 
tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
informationen har beaktats vid utarbetandet 
av miljökvalitetsnormer för dessa ämnen.

(8) Ytterligare ämnen som utgör en 
betydande risk för eller via vattenmiljön på 
unionsnivå, inklusive läkemedel, har 
identifierats och prioriterats med hjälp av 
de metoder som anges i artikel 16.2 i 
direktiv 2000/60/EG och behöver läggas 
till i förteckningen över prioriterade 
ämnen. Den senaste tillgängliga 
vetenskapliga och tekniska informationen 
har beaktats vid utarbetandet av 
miljökvalitetsnormer för dessa ämnen. Vid 
utarbetandet av miljökvalitetsnormer i 
samband med den regelbundna översynen 
av bilaga X till direktiv 2000/60/EG, 
vilken föreskrivs i artikel 16.4 i det 
direktivet, bör det tas hänsyn till 
kombinationseffekter.

Or. en
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Ändringsförslag 50
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) En svag punkt med att ställa upp 
kvalitetsnormer för olika ämnen skilt för 
sig är att det är kombinationseffekten av 
de ämnen som förekommer i miljön som 
är viktig för de organismer som exponeras 
för dem. Kombinationseffekten av 
ämnena i miljön kan vara värre än vad 
som framgår av halten av något visst 
ämne i förhållande till kvalitetsnormen. 
Kommissionen bör undersöka om det går 
att bygga ut direktiv 2000/60/EG så att det 
blir möjligt att åtgärda 
kombinationseffekterna i vattenmiljön.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8a) Föroreningen av vatten och mark 
med läkemedelsrester är ett växande 
miljöproblem. I dagens utvärdering och 
kontroll av riskerna med läkemedel för 
eller via vattenmiljön ägnas unionens 
miljömål inte tillräcklig uppmärksamhet. 
Kommissionen arbetar därför med en 
undersökning av läkemedlens 
miljöpåverkan för att ge oss en analys av 
hur relevant den nuvarande 
lagstiftningsramen är och hur effektivt 
den skyddar miljön och människors hälsa 
via vattenmiljön, samt slutligen för att 
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kartlägga eventuella åtgärder för att 
bättre komma till rätta med problemet.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Syftet med detta förslag är att 
garantera en bättre vattenkvalitet, av 
omsorg om folkhälsan och den biologiska 
mångfalden. De läkemedel som blivit 
prioriterade ämnen har blivit det på grund 
av att de innebär en betydande risk för 
eller via vattenmiljön på unionsnivå och 
inte för att de innebär en risk för 
folkhälsan genom att förbrukas av 
människor.

Or. en

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

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Kontrollåtgärder som får vidtas av 
medlemsstaterna bör ta hänsyn till 
läkemedlens terapeutiska betydelse och 
följa Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 1235/2010 av den 
15 december 2010 om ändring, när det 
gäller säkerhetsövervakning av 
humanläkemedel, av förordning (EG) 
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nr 726/2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet, och förordning 
(EG) nr 1394/2007 om läkemedel för 
avancerad terapi samt 
Europaparlamentets och rådets direktiv 
2010/84/EU av den 15 december 2010 om 
ändring, när det gäller 
säkerhetsövervakning av läkemedel, av 
direktiv 2001/83/EG om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel. 
Åtgärderna kan inbegripa system för 
återtagande och märkning av oanvända 
läkemedel.
______________
1 EUT L 348, 31.12.2010, s. 1.
2 EUT L 348, 31.12.2010, s. 74.

Or. en

Ändringsförslag 54
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 9

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(9) Utarbetandet av miljökvalitetsnormer 
för prioriterade farliga ämnen innebär 
vanligtvis högre grad av osäkerhet än för 
prioriterade ämnen, men 
miljökvalitetsnormerna utgör fortfarande 
ett riktmärke för att utvärdera 
överensstämmelse med målet att uppnå god 
kemisk ytvattenstatus, enligt definitionen i 
artikel 2.24 och artikel 4.1 a ii och iii i 
direktiv 2000/60/EG. För att säkerställa en 
adekvat skyddsnivå för miljön och 
människors hälsa är emellertid det slutliga 
målet enligt artikel 4.1 a iv i direktiv 
2000/60/EG att utsläpp och spill av de 

(9) Utarbetandet av miljökvalitetsnormer 
för prioriterade farliga ämnen innebär 
vanligtvis högre grad av osäkerhet än för 
prioriterade ämnen, men 
miljökvalitetsnormerna utgör fortfarande 
ett riktmärke för att utvärdera 
överensstämmelse med målet att uppnå god 
kemisk ytvattenstatus, enligt definitionen i 
artikel 2.24 och artikel 4.1 a ii och iii i 
direktiv 2000/60/EG. För att säkerställa en 
adekvat skyddsnivå för miljön och 
människors hälsa är emellertid det slutliga 
målet enligt artikel 4.1 a iv i direktiv 
2000/60/EG att utsläpp och spill av de 
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prioriterade farliga ämnena ska upphöra 
eller stegvis elimineras.

prioriterade farliga ämnena ska upphöra 
eller stegvis elimineras. I enlighet med 
artikel 16.6 i direktiv 2000/60/EG bör 
tidtabellen för upphörande med eller 
stegvis eliminering av utsläpp och spill av 
prioriterade farliga ämnen inte överstiga 
20 år efter det att ett ämne utsetts till 
prioriterat farligt ämne.

Or. en

Motivering

Kommissionen hänvisar till andra rättsakter för kontrollåtgärder (se skäl 6). I kommissionens 
förslag står det inget om några kontrollåtgärder i samband med ramdirektivet för vatten, utan 
i stället sägs det att befintliga rättsakter ska användas. I linje med kommissionens 
MEMO/12/59 om detta förslag bör det klarläggas att ramdirektivet om vatten kräver att 
utsläpp och spill av prioriterade farliga ämnen stegvis elimineras inom 20 år efter det att de 
utsetts till prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag 55
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Under de senaste åren har man 
alltmer kommit att uppmärksamma hur 
människors hälsa och miljön påverkas av 
exponeringen för många olika kemikalier. 
Utsläpp i miljön under produktion, 
transport, användning eller bortskaffande 
innehåller ofta ett stort antal kemikalier. 
Kraven i direktiv 2000/60/EG om att 
vattenförekomster ska uppnå god kemisk 
status handlar inte bara om halterna av 
enskilda kemikalier, utan också om deras 
kombinationseffekter. Därför bör dessa få 
komma fram vid utarbetandet av 
miljökvalitetsnormer.

Or. en
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Motivering

Av kommissionens meddelande nyligen om kemikalieblandningar framgick relevansen av 
miljöblandningar inom ramen för ramdirektivet för vatten. Fastställandet av 
miljökvalitetsnormer bör ta hänsyn till kombinationseffekter för att förebygga systematiskt 
underskattande av risker.

Ändringsförslag 56
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 10a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10a) Under de senaste åren har man 
alltmer kommit att uppmärksamma hur 
människors hälsa och miljön påverkas av 
exponeringen för många olika kemikalier. 
Utsläpp i miljön under produktion, 
transport, användning eller bortskaffande 
innehåller ofta ett stort antal kemikalier. 
Kraven i direktiv 2000/60/EG om att 
vattenförekomster ska uppnå god status 
handlar inte bara om halterna av enskilda 
kemikalier, utan också om deras 
kombinationseffekter. Därför bör dessa få 
komma fram vid utarbetandet av 
miljökvalitetsnormer.

Or. en

Motivering

Av kommissionens meddelande nyligen om kemikalieblandningar klarläggs relevansen av 
miljöblandningar inom ramen för ramdirektivet för vatten. Om det tas motsvarande hänsyn 
vid utarbetandet av miljökonsekvensnormer kommer detta att förebygga ett systematiskt 
underskattande av riskerna.

Ändringsförslag 57
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 10b (nytt)



PE496.330v04-00 24/105 AM\919170SV.doc

SV

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(10b) När ämnen förtecknas som 
prioriterade ämnen eller prioriterade 
farliga ämnen bygger detta bland annat 
på en vetenskaplig utvärdering av deras 
egenskaper. Av omsorg om en fortsatt 
oantastlig och trovärdig 
förteckningsprocess bör varken politiska 
överväganden eller hithörande kostnader 
för åtgärderna åberopas för att ett ämne 
inte ska förtecknas såsom ett prioriterat 
ämne eller prioriterat farligt ämne, utan 
bör i stället tas upp under nästa fas, efter 
det att ett ämne eller en grupp av ämnen 
förtecknats. 

Or. en

Ändringsförslag 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Förslag till direktiv
Skäl 12

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(12) Långlivade, bioackumulerbara och 
toxiska ämnen (nedan kallade PBT-ämnen) 
och andra ämnen som uppträder som 
PBT-ämnen kan finnas i årtionden i 
vattenmiljön i halter som medför en 
betydande risk, även om omfattande 
åtgärder för att minska eller eliminera 
utsläpp redan har vidtagits. Vissa kan 
också spridas långt och är till stor del 
allmänt förekommande i miljön. Flera 
sådana ämnen finns bland de befintliga och 
föreslagna prioriterade farliga ämnena och 
på grund av deras långvariga allmänna 
förekomst kräver vissa av dem särskild 
uppmärksamhet vad gäller deras inverkan 
på presentationen av kemisk status i 
enlighet med direktiv 2000/60/EG och vad 
gäller övervakningskrav.

(12) Långlivade, bioackumulerbara och 
toxiska ämnen (nedan kallade PBT-ämnen) 
och andra prioriterade farliga ämnen kan 
finnas i årtionden i vattenmiljön i halter 
som medför en betydande risk, även om 
omfattande åtgärder för att minska eller 
eliminera utsläpp redan har vidtagits, 
framför allt på europeisk nivå. Vissa kan 
också spridas långt och är till stor del 
allmänt förekommande i miljön. Flera 
sådana ämnen finns bland de befintliga och 
föreslagna prioriterade farliga ämnena. Det 
är endast sällan som det går att effektivt 
minska förekomsten av dessa ämnen med 
hjälp av lokala och regionala åtgärder. 
Sådana ämnen kräver internationella 
insatser för att kunna minskas i global 
skala. På grund av sin långvariga 
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miljöpåverkan och sitt inflytande på den 
kemiska statusen kräver dessa ämnen 
särskild uppmärksamhet vad gäller 
bevakningen av dem, i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG och vad gäller 
övervakningskrav.

Or. de

Motivering

Indelningen av ämnen i gruppen allmänt förekommande PBT-ämnen medger ännu inte insyn. 
För att man ska kunna skilja på ämnen i olika kategorier behövs det kriterier med insyn och 
möjligheter att definiera ytterligare ämnen såsom nästan allmänt förekommande. Utgående 
från detta sammansatta grepp på problematiken, vilket ingår i ramdirektivet för vatten, bör 
dessa ämnen definieras, inte bara utgående från sina kemiska egenskaper och från halterna 
av dem, utan också på grundval av kriterierna för en framgångsrik utsläppskontroll.

Ändringsförslag 59
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Skäl 15a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(15a) Särskild uppmärksamhet bör ägnas 
åt vissa bekämpningsmedel som 
innehåller en kelatbildare som väsentlig 
synergist. Vissa kelatbildare är långlivade 
och ökar tungmetallernas rörlighet i 
marken. Om möjligheterna för urlakning 
av tungmetaller ökar kan följden bli att 
stora befolkningsgrupper utsätts för 
förorenat grundvatten.

Or. en

Ändringsförslag 60
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Skäl 17
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Av omsorg om ett effektivt urval av vilka ämnen som ska in på bevakningslistan bör deras 
riskpotential beaktas.

Ändringsförslag 61
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17) En ny mekanism behövs för att ge 
kommissionen riktad högkvalitativ 
övervakningsinformation om 

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

koncentrationen av ämnen i vattenmiljön, 
med fokus på nya föroreningar och ämnen 
för vilka tillgängliga övervakningsdata inte 
är av tillräcklig kvalitet för riskbedömning. 
Den nya mekanismen bör underlätta 
insamling av sådan information, 
kompletterad med övervakningsdata av 
hög kvalitet från program i enlighet med 
artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG, i 
unionens avrinningsområden. För att hålla 
övervakningskostnaderna på en rimlig nivå 
bör mekanismen inriktas på ett begränsat 
antal ämnen som tillfälligt ingår i en 
bevakningslista, och ett begränsat antal 
övervakningsplatser, men den bör 
tillhandahålla representativa data som är 
lämpliga för unionens prioriteringsprocess. 
Listan bör vara dynamisk för att kunna 
anpassas till ny information om de 
potentiella riskerna med nya föroreningar 
och för att undvika att ämnen övervakas
längre tid än nödvändigt. Listan bör gälla 
endast under en viss angiven tid. 
Utgående från resultaten från 
medlemsstaterna och förhandsdefinierade 
kriterier bör kommissionen därefter, så 
länge som ett ämne finns med på listan, 
för de berörda parterna med 12 månaders 
mellanrum motivera varför ämnet står 
under fortsatt övervakning. Ämnet bör 
avföras från bevakningslistan om 
riskbedömningen i enlighet med 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG 
bekräftar att ämnet inte innebär någon 
betydande risk för eller via vattenmiljön 
på unionsnivå. 

Or. en

Motivering

Artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG ger redan värdefull information om EU-vattnens 
ekologiska och kemiska status, som ett resultat av samarbetet mellan medlemsstater och 
berörda parter och bör användas som komplement till den information som fåtts tack vare 
bevakningslistan. Det bör finnas ett tydligt förfarande som kan motiveras och medger insyn, 
för fastställandet av vilka ämnen som bör finnas kvar på bevakningslistan. Ämnen bör också 
kunna avföras från listan, om riskbedömningen gör det motiverat.
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Ändringsförslag 62
Rebecca Taylor

Förslag till direktiv
Skäl 17

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

(17) En ny mekanism behövs för att ge 
kommissionen riktad högkvalitativ 
övervakningsinformation om 
koncentrationen av ämnen i vattenmiljön, 
med fokus på nya föroreningar och ämnen 
för vilka tillgängliga övervakningsdata inte 
är av tillräcklig kvalitet för riskbedömning. 
Den nya mekanismen bör underlätta 
insamling av sådan information i unionens 
avrinningsområden. För att hålla 
övervakningskostnaderna på en rimlig nivå 
bör mekanismen inriktas på ett begränsat 
antal ämnen som tillfälligt ingår i en 
bevakningslista, och ett begränsat antal 
övervakningsplatser, men den bör 
tillhandahålla representativa data som är 
lämpliga för unionens prioriteringsprocess. 
Listan bör vara dynamisk för att kunna 
anpassas till ny information om de 
potentiella riskerna med nya föroreningar 
och för att undvika att ämnen övervakas 
längre tid än nödvändigt. Mot bakgrund av 
den oro som vållats av diklofenak, 17-
beta-östradiol och 17-alfa-etinylöstradiol 
uppmanas kommissionen prioritera en 
vetenskaplig bedömning av dessa tre 
ämnen för att ta upp dem på 
bevakningslistan om detta skulle visa sig 
påkallat utgående från bedömningen. Vid 
varje bedömning av dessa tre ämnen bör 
det även beaktas vilka konsekvenser det 
skulle få för ekonomi och samhälle om de 
kom att övervakas och begränsas.

Or. en



AM\919170SV.doc 29/105 PE496.330v04-00

SV

Motivering

Fortfarande vet man inte vilket hot dessa tre ämnen som ingår i läkemedel utgör och 
diskussionerna om detta pågår. Vad vi känner till om dem i dag utgör visserligen inte någon 
tillräcklig motivering för att de ska tas upp på listan över prioriterade ämnen, men 
farhågorna är tillräckligt starka för att ämnena bör prioriteras för att eventuellt tas upp på 
bevakningslistan. Det behövs en fullständig bedömning av vilka konsekvenser det skulle få om 
de begränsades. En begränsning av 17-beta-östradiol skulle till exempel kunna begränsa 
produktionen av p-piller och få negativa konsekvenser för folkhälsan.

Ändringsförslag 63
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 17a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(17a) Bevakningslistan bör möjliggöra 
både adekvat övervakning av 
ämnesförekomster i ytvatten och 
vederhäftig riskbedömning, utgående från 
allmänt vedertagna validerade metoder 
och vetenskapliga data från 
undersökningar med hög kvalitet och med 
hänsyn tagen till teknikens och 
vetenskapens framsteg och till 
internationellt fastställda riktlinjer (såsom 
OECD:s riktlinjer och god 
laboratoriesed).

Or. en

Motivering

Uppkomsten av nya vetenskapliga data enligt de senaste normerna och riktlinjerna skulle 
möjliggöra en bättre förståelse av den faktiska risken för miljön. Många ämnen skulle må bra 
av en noggrannare övervakning innan det fattas beslut om huruvida de möjligen ska tas upp 
på en lista. Därför måste bedömningsarbetet stödjas av förnuftiga, alltså allmänt vedertagna, 
metoder.
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Ändringsförslag 64
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv
Skäl 19

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(19) Med antagandet av detta förslag och 
överlämnandet av sin rapport till 
Europaparlamentet och rådet, har 
kommissionen slutfört sin första översyn 
av förteckningen över prioriterade ämnen i 
enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2008/105/EG. Denna har 
inbegripit en översyn av ämnena i 
bilaga III till det direktivet, av vilka några 
har identifierats för prioritering. Det finns 
för närvarande inte tillräckligt underlag 
för att prioritera övriga ämnen.
Möjligheten att ny information om dessa 
ämnen kan bli tillgänglig innebär att de är 
inte uteslutna från framtida översyn, och 
detta gäller även övriga ämnen som 
behandlats men inte prioriterats i den 
aktuella översynen. Bilaga III till 
direktiv 2008/105/EG har därför blivit 
obsolet och bör utgå. Artikel 8 i det 
direktivet bör ändras i enlighet med detta, 
även när det gäller tidpunkten för 
rapportering till Europaparlamentet och 
rådet.

(19) Med antagandet av detta förslag och 
överlämnandet av sin rapport till 
Europaparlamentet och rådet, har 
kommissionen slutfört sin första översyn 
av förteckningen över prioriterade ämnen i 
enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2008/105/EG. Denna har 
inbegripit en översyn av ämnena i 
bilaga III till det direktivet, av vilka några 
har identifierats för prioritering. 
Möjligheten att ny information om dessa 
ämnen kan bli tillgänglig innebär att de är 
inte uteslutna från framtida översyn, och 
detta gäller även övriga ämnen som 
behandlats men inte prioriterats i den 
aktuella översynen. Bilaga III till 
direktiv 2008/105/EG har därför blivit 
obsolet och bör utgå. Artikel 8 i det 
direktivet bör ändras i enlighet med detta, 
även när det gäller tidpunkten för 
rapportering till Europaparlamentet och 
rådet.

Or. en

Ändringsförslag 65
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 
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bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå i medlemsstaterna, i berörda 
branscher och bland icke-statliga 
miljöskyddsorganisationer.

Or. it

Ändringsförslag 66
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Skäl 21

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd med alla relevanta 
berörda parter under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

Or. en

Ändringsförslag 67
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 21
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
expertnivå.

(21) I syfte att förbättra informationsbasen 
för framtida identifiering av prioriterade 
ämnen, särskilt vad gäller nya föroreningar, 
bör befogenheten att anta akter i enlighet 
med artikel 290 i fördraget om Europeiska 
unionens funktionssätt delegeras till 
kommissionen med avseende på 
utarbetandet av en bevakningslista. Det är 
särskilt viktigt att kommissionen genomför 
lämpliga samråd med alla relevanta 
berörda parter under sitt förberedande 
arbete, även på expertnivå.

Or. en

Motivering

Alla berörda parter bör få komma med synpunkter och inlägg när kommissionen 
sammanställer bevakningslistan.

Ändringsförslag 68
Julie Girling

Förslag till direktiv
Skäl 23

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(23) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv, av de 
metoder som används för att övervaka 
ämnen på bevakningslistan och av 
formaten för rapportering av 
övervakningsdata och information till 
kommissionen, bör 
genomförandebefogenheter delegeras till 
kommissionen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 

(23) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv, av 
övervakningsmetoderna och av de 
validerade analysmetoder som i enlighet 
med direktiv 2009/90/EG används för att 
övervaka ämnen på bevakningslistan och 
av formaten för rapportering av 
övervakningsdata och information till 
kommissionen, bör 
genomförandebefogenheter delegeras till 
kommissionen. Dessa befogenheter bör 
utövas i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 182/2011 av 
den 16 februari 2011 om fastställande av 
allmänna regler och principer för 
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genomförandebefogenheter. medlemsstaternas kontroll av 
kommissionens utövande av sina 
genomförandebefogenheter.

Or. en

Motivering

Här görs det klart att det bör utvecklas enhetliga validerade analysmetoder.

Ändringsförslag 69
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Skäl 24

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(24) Eftersom målet för detta direktiv, att 
uppnå en god kemisk ytvattenstatus genom 
att fastställa miljökvalitetsnormer för 
prioriterade ämnen och vissa andra 
förorenande ämnen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå för att samma skyddsnivå för 
ytvatten ska kunna upprätthållas i hela 
unionen, får unionen vidta åtgärder i 
enlighet med subsidiaritetsprincipen i 
artikel 5 i fördraget om Europeiska 
unionen. I enlighet med 
proportionalitetsprincipen i samma artikel 
går detta direktiv inte utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta mål.

(24) Eftersom målet för detta direktiv, att 
uppnå en god kemisk ytvattenstatus genom 
att fastställa miljökvalitetsnormer för 
prioriterade ämnen och vissa andra 
förorenande ämnen, inte i tillräcklig 
utsträckning kan uppnås av 
medlemsstaterna, utan bättre kan uppnås på 
unionsnivå för att samma skyddsnivå för 
ytvatten ska kunna upprätthållas i hela 
unionen, bör unionen vid behov vidta 
åtgärder i enlighet med 
subsidiaritetsprincipen i artikel 5 i 
fördraget om Europeiska unionen. I 
enlighet med proportionalitetsprincipen i 
samma artikel går detta direktiv inte utöver 
vad som är nödvändigt för att uppnå detta 
mål.

Or. en

Motivering

Prioriterade ämnen är ämnen som påvisats medföra en betydande risk på EU-nivå. Detta 
innebär med andra ord att halterna av dessa ämnen överskrider miljökvalitetsnormerna. Här 
är det nödvändigt med föroreningsbekämpande åtgärder. Unionen bör vara skyldig att vid 
behov vidta sådana åtgärder på EU-nivå och inte bara ha rätt att göra det.
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Ändringsförslag 70
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1
Direktiv 2000/60/EG
Artikel 16 – punkt 3a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga X till direktiv 2000/60/EG ska 
ersättas med texten i bilaga I till det här 
direktivet.

Direktiv 2000/60/EG ska ändras på 
följande sätt:

– Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga 
I till det här direktivet.

– I artikel 16 skall följande punkt läggas 
till:
”3a. ’Ett ”prioriterat ämne” som också är 
upptaget i bilaga XIV till förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska inte tas under 
övervägande för identifiering som 
”prioriterat farligt ämne” före det 
slutdatum som angetts i den relevanta 
posten i bilaga XIV eller före det datum 
då kommissionens beslut om den ansökan 
om godkännande som hänför sig till 
ifrågavarande ämne offentliggjorts, om 
datumet för offentliggörande inte infaller 
före slutdatumet.”

Or. en

Motivering

Genomförandet av ramdirektivet för vatten och av förordning (EG) nr 1907/2006 behöver 
samordnas bättre när det hänför sig till samma ämnen. Närmare bestämt: när ett ämne 
införts som prioriterat ämne i bilaga XIV till Reach-förordningen bör det inte tas under 
övervägande för identifiering som prioriterat farligt ämne enligt ramdirektivet för vatten, så 
länge ansökan om godkännande för det fortfarande pågår.

Ändringsförslag 71
Cristian Silviu Buşoi

Förslag till direktiv
Artikel 1
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Direktiv 2000/60/EG
Bilaga VIII – punkt 12a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bilaga X till direktiv 2000/60/EG ska 
ersättas med texten i bilaga I till det här 
direktivet.

Direktiv 2000/60/EG ska ändras på 
följande sätt:

– Bilaga X ska ersättas med texten i bilaga 
I till det här direktivet.

– Följande punkt ska läggas till i bilaga 
VIII:
”12a. Långvariga kelatbildare och 
föreningar av dem.”

Or. en

Motivering

Kelatbildare används i stor utsträckning inom olika industriprocesser och industriprodukter, 
till exempel i bekämpningsmedel, där kelatbildaren ska fungera som en väsentlig synergist 
genom att bilda metalljonkomplex så att det verksamma ämnet fungerar effektivare. Vissa 
kelatbildare, såsom edetat, är långlivade och ökar tungmetallernas rörlighet i marken. Då 
kan urlakningen av tungmetaller öka så att grundvattnet förorenas och stora 
befolkningsgrupper utsätts för risker via vattenmiljön.

Ändringsförslag 72
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

naturlig bakgrundsnivå: den naturliga 
sammansättningen av vatten i 
naturtillstånd, vilken utmärks av 
miljöfaktorer (jordarter, struktur, 
geokemiska faktorer och andra naturliga 
faktorer såsom vulkanism, naturliga 
bränder m.fl.).

Or. en
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Ändringsförslag 73
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. I enlighet med artikel 1 i detta direktiv 
och artikel 4 i direktiv 2000/60/EG ska 
medlemsstaterna på ytvattenförekomster 
tillämpa de miljökvalitetsnormer som 
fastställs i del A i bilaga I till det här 
direktivet.

1. I enlighet med artikel 1 i detta direktiv 
och artikel 4 i direktiv 2000/60/EG ska 
medlemsstaterna på ytvattenförekomster 
tillämpa de miljökvalitetsnormer som 
fastställs i del A i bilaga I till det här 
direktivet. För ämnen som betecknats med 
siffrorna 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 och 34–48 
ska miljökvalitetsnormerna gälla som 
”övervakningsvärden”. Från och med 
2021 ska medlemsstaterna omvandla 
dessa ”övervakningsvärden” till 
miljökvalitetsnormer, i enlighet med 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Det behövs övergångsperioder för det bindande genomförandet av nya miljökvalitetsnormer 
och för genomförandet av reviderade miljökvalitetsnormer för befintliga prioriterade ämnen. 
Annars kommer man inte att kunna undvika konflikter med kraven i artikel 4 (”Miljömål”) i 
ramdirektivet för vatten. Till exempel skulle fastställandet av nya miljökvalitetsnormer utan 
övergångsperioder i många fall bryta mot förbudet mot försämring i artikel 4.5 i 
ramdirektivet för vatten och detta skulle föra med sig användningsförbud och begränsningar.

Ändringsförslag 74
Sabine Wils

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

Från och med den 1 januari 2015 ska 
medlemsstaterna tillämpa de i del A i 
bilaga I till detta direktiv fastställda 
miljökvalitetsnormerna för prioriterade 
farliga ämnen på ytvattenförekomster, 
minskade med följande faktorer, eller 
åtminstone utgående från 
detektionsgränsen vid användning av 
tillbudsstående mätteknik: 
a) Från och med den 22 december 2015 
med en reduktionsfaktor på 10.
b) Från och med den 22 december 2021 
med en reduktionsfaktor på 20.
c) Från och med den 22 december 2027 
med en reduktionsfaktor på 100.

Or. en

Motivering

Här garanteras det att miljökvalitetsnormerna för prioriterade farliga ämnen är konsekventa 
med i) det övergripande målet i ramdirektivet för vatten om upphörande eller stegvis 
eliminering när det gäller sådana ämnen och uppnående av en halt på nära noll av naturligt 
förekommande ämnen i havsmiljön och ii) den osäkerhet som vidlåder fastställandet av 
gränsvärden för ämnen med farliga egenskaper, såsom PBT-ämnen eller potentiellt 
hormonstörande ämnen.

Ändringsförslag 75
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid fastställandet av 
miljökvalitetsnormerna ska det med hjälp 
av en ”tilläggsriskmetod” tas hänsyn till 
naturliga bakgrundsvärden.
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Or. en

Motivering

Vd bedömningen av om miljökvalitetsnormerna överskridits måste det tas hänsyn till 
ämnesförekomster via naturliga utsläpp (bakgrundsvärdena). Vid en översyn av 
miljökvalitetsnormerna på det sätt som avses i ”tilläggsriskmetoden” måste man till exempel 
ta hänsyn till de naturligt förekommande bakgrundsvärdena av metaller från geogena källor, 
polycykliska aromatiska kolväten från skogsbränder osv. I annat fall skulle det som 
framkommit i de ovannämnda fallen leda till vattenförvaltningsåtgärder från de 
rättsvårdande myndigheternas sida. 

Ändringsförslag 76
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. För att direktivet ska verkställas på ett 
harmoniserat sätt i medlemsstaterna ska 
kommissionen anta en delegerad akt med 
bindande bestämmelser om vilka 
analysmetoder som ska användas.

Or. en

Motivering

För många av de miljökvalitetsnormer som nyligen föreslagits eller gjorts till föremål för 
översyn finns det inga validerade analytiska testmetoder och provtagningsregler. Med tanke 
framför allt på den planerade bevakningslistan kommer man inte att lyckas i sin strävan att 
vinna flera rön om eventuellt förekommande ämnen om inte harmoniserade, alltså 
jämförbara, undersökningar görs i alla medlemsstater. Se också direktiv 2009/90/EG 
”tekniska specifikationer och standardmetoder för kemisk analys och övervakning av 
vattenstatus”.

Ändringsförslag 77
Eija-Riitta Korhola

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1a. Medlemsstaterna ska, från och med 
uppdateringen av förvaltningsplanerna 
för avrinningsdistrikt 2021, tillämpa 
miljökvalitetsnormerna för ämnen som 
betecknats med siffrorna 2, 5, 15, 20, 22, 
23, 28 och 34–48 för att uppnå god 
kemisk status för dessa ämnen 
senast 2027.

Or. en

Motivering

Eftersom det måste råda konsekvens mellan ramdirektivet för vatten och detta direktiv bör det 
uttryckligen föreskrivas att medlemsstaterna ska tillämpa miljökvalitetsnormerna för de nya 
ämnena och de uppdaterade miljökvalitetsnormerna för de befintliga ämnena från och med 
nästa uppdatering av åtgärdsprogrammen och förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 
som ska äga rum 2021 i syfte att nå god kemisk status för dessa ämnen senast 2027.

Ändringsförslag 78
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 4

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. De ämnen för vilka miljökvalitetsnormer 
för sediment och/eller biota tillämpas ska 
medlemsstaterna övervaka i relevant matris 
som riktlinje vart tredje år, såvida inte 
teknisk kunskap och expertutlåtande
motiverar ett annat intervall.

Or. sv
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Motivering

Ändringsförslaget skapar enighet mellan punkt 4 och punkt 6, i kommissionens förslag är det 
oklart vilka intervall.

Ändringsförslag 79
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 6 – stycke 1

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Medlemsstaterna ska se till att det görs 
långsiktiga trendanalyser av 
koncentrationen av de prioriterade ämnen i 
del A i bilaga I som tenderar att 
ackumuleras i sediment och/eller biota, 
särskilt ämnena nr 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 
och 44, på grundval av den övervakning av 
vattenstatus som utförts i enlighet med 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EG. De ska 
vidta åtgärder i syfte att säkerställa att 
koncentrationerna inte ökar signifikant i 
sediment och/eller relevant biota, om inte 
annat följer av artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG. 

6. Medlemsstaterna ska se till att det görs 
långsiktiga trendanalyser av 
koncentrationen av de prioriterade ämnen i 
del A i bilaga I som tenderar att 
ackumuleras i sediment och/eller biota, 
särskilt ämnena nr 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 
och 44, på grundval av den övervakning av 
vattenstatus som utförts i enlighet med 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EG. De ska 
vidta åtgärder för att se till att sådana 
koncentrationer gradvis minskas i 
sediment och/eller relevant biota om inte 
annat följer av artikel 4 
i direktiv 2000/60/EG. 

Or. en

Motivering

För att uppfylla kraven i artikel 4.1 a iv i ramdirektivet för vatten bör medlemsstaterna vidta 
åtgärder i syfte att gradvis minska förorening från prioriterade ämnen, och det är ju något 
helt annat än att bara säkerställa att koncentrationerna inte ökar signifikant i sediment eller 
biota. 

Ändringsförslag 80
Sabine Wils, João Ferreira

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
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Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 7

Kommissionens förslag Ändringsförslag

7. Kommissionen ska granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från 
riskbedömningarna enligt artikel 16.2 a 
och b i direktiv 2000/60/EG och 
information hämtad från registrering av 
ämnen offentliggjord enligt artikel 119 
i förordning (EG) nr 1907/2006 och, om 
nödvändigt, föreslå att de 
miljökvalitetsnormer som anges i del A i 
bilaga I till det här direktivet revideras i 
enlighet med förfarandet i artikel 294 
i fördraget i linje med den tidtabell som 
föreskrivs i artikel 16.4 
i direktiv 2000/60/EG. 

7. Kommissionen ska granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från 
riskbedömningarna enligt artikel 16.2 a 
och b i direktiv 2000/60/EG och 
information hämtad från registrering av 
ämnen som registrerats enligt förordning 
(EG) nr 1907/2006, där det också ska ingå 
uppgifter om möjligheterna till diffusa 
utsläpp när ämnena används i varor, och, 
om nödvändigt, föreslå att de 
miljökvalitetsnormer som anges i del A i 
bilaga I till det här direktivet revideras i 
enlighet med förfarandet i artikel 294 i 
fördraget i linje med den tidtabell som 
föreskrivs i artikel 16.4 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Här garanteras det att ALL information som ges enligt Reach-förordningen till 
myndigheterna kommer till användning, alltså inte bara den mer begränsade information som 
finns i den offentliga databasen. Reach-förordningen har ju alltid haft som ett av sina syften 
att stödja ett bättre genomförande av unionslagstiftningen med hjälp av ett bättre 
informationsunderlag.

Ändringsförslag 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. För att underlätta genomförandet av 
detta direktiv ska tekniska riktlinjer för 
biotaprovtagning och övervakning av 
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ämnen utvecklas med hjälp av det 
befintliga förfarandet för genomförande 
av direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Här åtgärdas bristen på standardiserade metoder för provtagning och analys av nya ämnen. 
Att utveckla standarder för biotaprovtagning och övervakning av varje ämne skilt för sig är 
både tidsödande och dyrt. Av omsorg om effektivitet, kostnadsminskning och jämförbara data 
bör kommissionen stödja medlemsstaterna genom att utfärda tekniska riktlinjer med hjälp av 
det befintliga förfarandet för genomförande av direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 8a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a. Kommissionen ska utveckla riktlinjer, 
inklusive tekniska specifikationer för 
tillämpning och övervakning av 
miljökvalitetsnormerna i motsvarande 
matris för ämnena 2, 5, 15, 20, 23, 28, 34–
45, för att underlätta arbetet med att 
övervaka dessa ämnen.

Or. en

Motivering

I dag finns det inte standardiserade analysmetoder för alla befintliga prioriterade ämnen och 
inte heller för de nya ämnena. Det är tidsödande och dyrt att utveckla nationella standarder. 
Därför bör kommissionen utveckla riktlinjer för att säkerställa jämförbarheten mellan 
övervakningsdata från olika medlemsstater.

Ändringsförslag 83
Carl Schlyter, Sabine Wils
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Reglering av prioriterade ämnen som är 
industrikemikalier

1. För alla prioriterade ämnen och 
prioriterade farliga ämnen som omfattas 
av förordning (EG) nr 1907/2006 
(Reach-förordningen) och som 
kommissionen anser uppfylla kriterierna i 
artikel 57 i den förordningen ska 
kommissionen anmoda Europeiska 
kemikaliemyndigheten att senast [EUT 
vänligen inför datum: ett år efter 
direktivets ikraftträdande] sammanställa 
dokumentation i enlighet med artikel 59.2 
eller 69.1 i den förordningen, om så inte 
redan skett.
2. För de ämnen som enligt 
kommissionen inte uppfyller kriterierna i 
den förordningen ska kommissionen 
anmoda kemikaliemyndigheten att [EUT 
vänligen inför datum: ett år efter 
direktivets ikraftträdande] sammanställa 
dokumentation i enlighet med artikel 69.1 
i den förordningen, om så inte redan 
skett.
3. När det framgår av övervakningsdata 
att det behövs ytterligare åtgärder på 
EU-nivå för ett befintligt prioriterat ämne 
eller prioriterat farligt ämne för att 
säkerställa efterlevnaden av direktiv 
2000/60/EG ska kommissionen vidta 
åtgärder i enlighet med punkterna 1 och 2 
i denna artikel eller ompröva ett tillstånd 
som beviljats i enlighet med artikel 61.2 i 
förordning (EG) nr 1907/2006 eller ändra 
en begränsning i enlighet med artikel 68.1 
i förordning (EG) nr 1907/2006, beroende 
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på vad som är tillämpligt.”

Or. en

Motivering

Det råder ett akut behov av att det skapas konsekvens mellan dels målen för 
vattenlagstiftningen och dels lämpliga föroreningsbekämpande åtgärder med stöd av 
sektorsanknutna instrument. Om en industrikemikalie införts på listan som ett prioriterat 
ämne eller om det därefter framgått att miljökvalitetsnormerna överskridits bör detta 
föranleda en uppföljning med lämpliga åtgärder inom ramen för Reach-förordningen. Detta 
spelar en nyckelroll för att garantera att det faktiskt vidtas lämpliga åtgärder för att målen i 
ramdirektivet för vatten ska uppnås, samtidigt som Reach-förordningens föreskrifter efterlevs.

Ändringsförslag 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3b (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5b (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3b. Följande artikel ska införas som 
artikel 5b:

”Artikel 5b
Reglering av prioriterade ämnen som är 

växtskyddsmedel
1. Medlemsstaterna ska senast den [EUT 
vänligen inför datum: ett år efter 
direktivets ikraftträdande] ompröva alla 
produktgodkännanden utgående från 
förordning (EG) nr 1107/2009 av 
växtskyddsmedel som innehåller 
prioriterade ämnen enligt artikel 44 i den 
förordningen för att säkerställa att de står 
i konsekvens med målen i 
direktiv 2000/60/EG. 
2. Medlemsstaterna ska, inom ett år efter 
det att övervakningsdata offentliggjorts, 
ompröva de relevanta 
produktgodkännandena för 
växtskyddsmedel som innehåller ett 
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befintligt prioriterat ämne utgående från 
förordning (EG) nr 1107/2009 i enlighet 
med artikel 48 i den förordningen, när det 
framgår av dessa övervakningsdata att det 
behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå 
för att konsekvens ska råda med målen i 
direktiv 2000/60/EG. 
3. Prioriterade farliga ämnen ska anses 
inte uppfylla kriterierna i punkterna 3.6.2, 
3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 eller 3.8.2 i 
bilaga II till den förordningen.
4. Ett överskridande av 
miljökvalitetsnormerna ska anses påverka 
miljön på ett oacceptabelt sätt i enlighet 
med artikel 4.3 e i) i den förordningen.”

Or. en

Motivering

Det råder ett akut behov av att det skapas konsekvens mellan dels målen och 
miljökvalitetsnormerna för vattenlagstiftningen och dels lämpliga föroreningsbekämpande 
åtgärder med stöd av sektorsanknutna rättsakter. Om ett bekämpningsmedel införts på listan 
som ett prioriterat ämne bör detta föranleda en uppföljning med lämpliga åtgärder inom 
ramen för förordningen om bekämpningsmedel. Detta spelar en nyckelroll för att garantera
att det faktiskt vidtas lämpliga åtgärder för att målen i ramdirektivet för vatten ska uppnås, 
samtidigt som föreskrifterna i lagstiftningen om bekämpningsmedel efterlevs.

Ändringsförslag 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3c (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5c (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3c. Följande artikel ska införas som 
artikel 5c:

”Artikel 5c
Reglering av prioriterade ämnen som är 

biocidprodukter
1. Medlemsstaterna eller, i fall av 
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unionsgodkännande, kommissionen, ska 
senast [EUT vanligen inför datum: ett år 
efter direktivets ikraftträdande] ompröva 
alla beviljade godkännanden som bygger 
på Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 528/2012 om 
tillhandahållande på marknaden och 
användning av biocidprodukter, i enlighet 
med artikel 48 i den förordningen, för 
biocidprodukter som innehåller 
prioriterade ämnen för att säkerställa att 
de står i konsekvens med målen i 
direktiv 2000/60/EG.
2. Medlemsstaterna eller, i fall av 
unionsgodkännande, kommissionen, ska
inom ett år efter det att övervakningsdata 
offentliggjorts, ompröva relevanta 
produktgodkännanden för ett befintligt 
prioriterat ämne utgående från 
förordning (EG) nr 528/2012 i enlighet 
med artikel 48 i den förordningen, när det 
framgår av dessa övervakningsdata att det 
behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå 
för att konsekvens ska råda med målen i 
direktiv 2000/60/EG. 
3. Prioriterade farliga ämnen ska anses 
uppfylla ett av uteslutningskriterierna i 
artikel 5.1 i den förordningen.
4. Ett överskridande av 
miljökvalitetsnormerna ska anses ha 
oacceptabla effekter på miljön i enlighet 
med artikel 19.1 b iv i den förordningen.”
____________________
1 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Motivering

Det råder ett akut behov av att det skapas konsekvens mellan dels målen och
miljökvalitetsnormerna för vattenlagstiftningen och dels lämpliga föroreningsbekämpande 
åtgärder med stöd av sektorsanknutna rättsakter. Om en biocidprodukt införts på listan som 
ett prioriterat ämne bör detta föranleda en uppföljning med lämpliga åtgärder inom ramen 
för förordningen om biocider. Detta spelar en nyckelroll för att garantera att det faktiskt 
vidtas nödvändiga åtgärder för att målen i ramdirektivet för vatten ska uppnås, samtidigt som 
föreskrifterna i lagstiftningen om biocider efterlevs.



AM\919170SV.doc 47/105 PE496.330v04-00

SV

Ändringsförslag 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3d (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5d (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3d. Följande artikel ska införas som 
artikel 5d:

”Artikel 5d
Reglering av prioriterade ämnen i 

industriutsläpp
För prioriterade ämnen som omfattas av 

Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2010/75/EU av 
den 24 november 2010 om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar)1 och som 
enligt artikel 10 i direktiv 2000/60/EG ska 
omfattas av relevanta gränsvärden för 
utsläpp och utsläppsregleringar som 
grundas på bästa tillgängliga teknik ska 
kommissionen, i sin regelbundna översyn 
av hur adekvata dessa värden och denna 
teknik är, ta med en behandling av de 
övervakningsdata som erhållits i enlighet 
med direktiv 2000/60/EG. Om 
förbättringar är nödvändiga bör lämpliga 
lagstiftningsåtgärder vidtas i enlighet med 
artikel 73.1 i det direktivet.”
___________________
1 EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Motivering

Det råder ett akut behov av att det skapas konsekvens mellan dels målen för ramdirektivet för 
vatten och dels lämpliga föroreningsbekämpande åtgärder med stöd av sektorsanknutna 
instrument. För industriutsläpp gäller att införandet av ett ämne på listan som ett prioriterat 
ämne, tillsammans med de övervakningsdata som erhållits, bör föranleda en uppföljning med 
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lämpliga åtgärder inom ramen för Reach-förordningen. Detta spelar en nyckelroll för att 
garantera att det faktiskt vidtas lämpliga åtgärder för att målen i ramdirektivet för vatten ska 
uppnås, samtidigt som föreskrifterna i direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar efterlevs.

Ändringsförslag 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3e (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5e (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3e. Följande artikel ska införas som 
artikel 5e:

”Artikel 5e
Reglering av prioriterade ämnen som 

används som läkemedel
1. För prioriterade ämnen som omfattas 
av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2001/83/EG av den 6 november 
2001 om upprättande av 
gemenskapsregler för humanläkemedel 
ska medlemsstaterna, inom ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande, bedöma om 
produktresumén och bipacksedeln 
kommer att höja medvetenheten 
tillräckligt för att effektivt bidra till 
uppnåendet av målen med detta direktiv. 
För prioriterade ämnen som omfattas av 
Europaparlamentets och rådets 
förordning 726/2004/EG av den 
31 mars 2004 om inrättande av 
gemenskapsförfaranden för godkännande 
av och tillsyn över humanläkemedel och 
veterinärmedicinska läkemedel samt om 
inrättande av en europeisk 
läkemedelsmyndighet ska kommissionen, 
utgående från ett yttrande från 
läkemedelsmyndigheten, inom ett år efter 
detta direktivs ikraftträdande, bedöma om 
produktresumén och bipacksedeln 
kommer att höja medvetenheten 



AM\919170SV.doc 49/105 PE496.330v04-00

SV

tillräckligt för att effektivt bidra till 
uppnåendet av målen med detta direktiv. 
För att säkerställa insyn ska 
miljöriskbedömningen av prioriterade 
ämnen göras offentligt tillgänglig inom 
ramen för läkemedelslagstiftningen.
2. Medlemsstaterna eller, i fall av 
unionsgodkännande, kommissionen, ska, 
inom ett år efter det att övervakningsdata 
offentliggjorts, ompröva relevanta 
produktgodkännanden för 
läkemedelsämnen eller 
läkemedelsprodukter som innehåller ett 
befintligt prioriterat ämne, när det 
framgår av dessa övervakningsdata att det 
behövs ytterligare åtgärder på EU-nivå 
för att konsekvens ska råda med målen i 
direktiv 2000/60/EG. 
3. För prioriterade ämnen som omfattas 
av direktiv 2001/83/EG eller förordning 
(EG) nr 726/2004 ska kommissionen 
uppmuntra medlemsstaterna att överväga 
receptbeläggning av de läkemedel som 
innehåller sådana ämnen.
4. Medlemsstaterna ska rapportera till 
kommissionen inom ett år efter detta 
direktivs ikraftträdande att det finns 
lämpliga system för insamling av 
läkemedel som är oanvända eller vars 
sista förbrukningsdag har gått ut, i 
enlighet med artikel 127b i 
direktiv 2001/83/EG.” 
______________
1 EGT L 311, 28.11.2001, s. 67.
2 EUT L 136, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Motivering

Det råder ett akut behov av att det skapas konsekvens mellan dels målen och 
miljökvalitetsnormerna för vattenlagstiftningen och dels lämpliga föroreningsbekämpande 
åtgärder med stöd av sektorsanknutna rättsakter. Om ett läkemedel införts på listan som ett 
prioriterat ämne bör detta föranleda en uppföljning med lämpliga åtgärder inom ramen för 
läkemedelslagstiftningen. Detta spelar en nyckelroll för att garantera att det faktiskt vidtas 
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lämpliga åtgärder för att målen i ramdirektivet för vatten ska uppnås, samtidigt som 
föreskrifterna i läkemedelslagstiftningen efterlevs.

Ändringsförslag 88
Andrea Zanoni

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Regleringsåtgärder
1. För ämnen som identifierats som 
prioriterade ämnen och prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med detta 
direktiv ska kommissionen se till att det 
vidtas regleringsåtgärder enligt gällande 
EU-lagstiftning på det sätt som beskrivs i 
följande punkter.
2. För alla prioriterade farliga ämnen 
som omfattas av förordning (EG) 
nr 1907/2006 ska kommissionen begära 
att Europeiska kemikaliemyndigheten 
senast tre månader efter det att detta 
direktiv har trätt i kraft sammanställer 
dokumentation i enlighet med bilaga XV 
för att föra upp dessa ämnen på 
kandidatlistan.
3. För att minska utsläppen från 
anläggningar som omfattas av 
skyldigheterna enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2010/75/EU av den 
24 november 2010 om industriutsläpp 
(samordnade åtgärder för att förebygga 
och begränsa föroreningar)1 ska 
kommissionen, i fall då användning av 
bästa tillgängliga teknik inte räcker för att 
få ner utsläppen till nivåer som uppfyller 
miljökvalitetsnormerna, se till att det 
vidtas lämpliga åtgärder som tydligt ska 
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införlivas i referensdokumenten för bästa 
tillgängliga teknik.
4. För ämnen som identifierats som 
prioriterade farliga ämnen i enlighet med 
detta direktiv och som omfattas av 
förordning (EU) nr 528/2012 ska 
kommissionen se till att det vidtas 
lämpliga regleringsåtgärder som 
föreskrivs enligt gällande EU-lagstiftning. 
Särskilt följande gäller:
a) Senast den 31 december 2019 ska 
kommissionen se till att alla 
godkännanden för verksamma ämnen 
som utfärdats i EU ses över på grundval 
av artikel 15 i förordning (EU) 
nr 528/2012.
b) Senast den 31 december 2019 ska 
kommissionen se till att dessa ämnen
omfattas av uteslutningskriterier enligt 
artikel 5 och inte får godkännas, utom om 
villkoren i artikel 5.2 a är uppfyllda.
c) Senast 2019 ska medlemsstaterna vidta 
skyddsåtgärder i enlighet med artikel 2.7 i 
den förordningen.
5. För ämnen som identifierats som 
prioriterade ämnen och prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med detta 
direktiv och som omfattas av förordning 
(EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna 
och kommissionen se till att det vidtas 
lämpliga kontrollåtgärder som föreskrivs 
enligt den förordningen. Särskilt följande 
gäller:
a) Ett prioriterat ämne som släpps ut på 
marknaden ska omfattas av en ny 
utvärdering och ett förnyat godkännande 
inom tolv månader, så att utsläppen i 
vattnet kan minskas successivt.
b) För prioriterade farliga ämnen ska den 
nya utvärderingen innebära att ämnet 
ersätts med andra system för bekämpning 
av skadegörare. Om sådana system ännu 
inte är tillräckligt effektiva får ett 
provisoriskt godkännande övervägas 
endast för slutna system som inte ger 



PE496.330v04-00 52/105 AM\919170SV.doc

SV

upphov till påvisbara utsläpp i luften, 
vattnet eller marken.
c) Från och med den 1 januari 2020 ska 
alla godkännanden av bekämpningsmedel 
som identifierats som prioriterade farliga 
ämnen återkallas, och inga nya 
godkännanden får utfärdas för dessa 
ämnen från och med detta datum.”
____________________
1 EUT L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. it

Motivering

Enligt direktiv 2000/60/EG är kommissionen skyldig att föreslå åtgärder för att minska 
utsläppen av prioriterade ämnen och eliminera utsläppen av prioriterade farliga ämnen. I 
detta syfte är det lämpligt och kostnadseffektivt att använda redan befintlig EU-lagstiftning, 
såsom Reach-förordningen, direktivet om industriutsläpp samt bestämmelser om 
biocidprodukter och bekämpningsmedel. Dessa instrument säkrar lika villkor för industrin 
samt minskar bördan för medlemsstaterna och kostnaderna för användarna.

Ändringsförslag 89
Csaba Sándor Tabajdi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG 
Artikel 5a (ny)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Regleringsåtgärder
1. För ämnen som, i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG, identifierats som 
prioriterade ämnen eller prioriterade 
farliga ämnen ska kommissionen se till att 
det fastställs regleringsåtgärder med stöd 
av gällande unionslagstiftning, bland 
annat:
a) För ämnen som omfattas av förordning 
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(EG) nr 1907/2006 ska kommissionen, i 
enlighet med artikel 57 f i den 
förordningen, anmoda Europeiska 
kemikaliemyndigheten att sammanställa 
dokumentation för ämnenas eventuella 
upptagande i bilaga XIV. 
Dokumentationen får inskränkas till en 
hänvisning till en post i bilaga I till detta 
direktiv.
b) För de prioriterade ämnen och 
prioriterade farliga ämnen där risken i 
huvudsak härrör från utsläpp från 
importerade varor ska kommissionen 
fastställa en begränsning i enlighet med 
artikel 68.1 i förordning (EG) 
nr 1907/2006.
2. För ämnen som identifierats som 
prioriterade ämnen och prioriterade 
farliga ämnen i enlighet med detta 
direktiv och som omfattas av förordning 
(EG) nr 1107/2009 ska medlemsstaterna 
och kommissionen se till att 
regleringsåtgärder vidtas, bland annat 
genom att
a) det vid omprövning eller förnyande av 
godkännanden för prioriterade ämnen ses 
till att utsläppen i vatten gradvis minskas,
b) det vid omprövning av prioriterade 
farliga ämnen ses till att ämnet ersätts. 
Om inga alternativ finns att tillgå får 
godkännande beviljas med giltighet för en 
begränsad tidsperiod och i slutna system.
c) Från och med den 1 januari 2020 ska 
alla godkännanden av bekämpningsmedel 
som identifierats som prioriterade farliga 
ämnen dras in och inte heller får några 
nya godkännanden beviljas från och med 
detta datum. 
3. För ämnen som med stöd av detta 
direktiv identifierats som prioriterade 
ämnen och prioriterade farliga ämnen 
och som omfattas av Europaparlamentets 
och rådets förordning (EU) nr 528/2012 
av den 22 maj 2012 om tillhandahållande 
på marknaden och användning av 
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biocidprodukter1, vilken ska tillämpas 
från och med den 1 september 2013, ska 
medlemsstaterna och kommissionen se till 
att inga godkännanden beviljas om inte de 
villkor som är inskrivna i artikel 5.2 i den 
förordningen uppfylls.”

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

Or. en

Motivering

Enligt ramdirektivet för vatten ska Europaparlamentet och rådet besluta om särskilda 
åtgärder mot förorening av vatten genom enskilda förorenande ämnen eller grupper av 
förorenande ämnen och kommissionen ska lägga fram förslag till åtgärder för en gradvis 
minskning av utsläpp och spill av prioriterade ämnen och framför allt genom att utsläpp och 
spill av prioriterade farliga ämnen upphör eller stegvis elimineras.

Ändringsförslag 90
Christofer Fjellner

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 3a (nytt)
Direktiv 2008/105/EG 
Artikel 7 – punkterna 2a, 2b, 2c och 2d (nya)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande punkter skall läggas till i 
artikel 7:
”2a. För prioriterade farliga ämnen som 
införts i bilaga X till direktiv 2000/60/EG 
och som fortfarande tillverkas i eller 
importeras till EU ska kommissionen, 
inom 18 månader efter det att de införts i 
bilagan, utarbeta lagstiftningsförslag för 
att tillverkning, saluföring och 
användning av dem gradvis ska 
elimineras, bland annat med hjälp av 
godkännande eller begränsning av 
tillverkning, saluföring och användning 
inom ramen för förordning (EG) 
nr 1907/2006, godkännande av 
verksamma ämnen i förordningen om 
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växtskyddsmedel eller förordningen om 
biocider eller andra relevanta åtgärder.
2b. För prioriterade ämnen som införts i 
bilaga X till direktiv 2000/60/EG och som 
fortfarande tillverkas i eller importeras till 
EU och i fråga om vilka man inte kunnat 
bemästra de risker de innebär för 
vattenmiljön ska kommissionen, inom 
18 månader efter det att de införts i 
bilagan, utarbeta lagstiftningsförslag för 
att säkerställa en gradvis minskning av 
föroreningar, enligt vad som är lämpligt, 
bland annat med hjälp av godkännande 
eller begränsning av tillverkning, 
saluföring och användning inom ramen 
för förordning (EG) nr 1907/2006, 
godkännande av verksamma ämnen inom 
ramen för förordning (EG) nr 1107/2009 
eller Europaparlamentet och rådets 
förordning (EU) nr 528/2012 av 
den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användning av 
biocidprodukter1 eller andra relevanta 
åtgärder. 
2c. Kommissionen ska senast den 
1 december 2013 utföra en översyn för att, 
efter situationens krav, lägga fram förslag 
till ändringar för att åstadkomma flera 
gemensamma åtgärder och stärka 
kopplingarna mellan direktiv 2000/60/EG 
och andra lagstiftningsakter av relevans 
för skyddet av vattenmiljön.
2d. Kommissionen ska senast 
den 1 december 2013 utföra en översyn 
för att, efter situationens krav, lägga fram 
förslag till ändringar av detta direktiv för 
att åtgärda de risker som 
kombinationseffekter innebär.”

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

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

3a. Följande artikel ska införas som 
artikel 7a:

”Artikel 7a
Samordning

1. Kommissionen ska säkerställa ett 
omfattande samarbete mellan den 
kommitté som inrättats med stöd av 
artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG och de 
kommittéer och organ som inrättats med 
stöd av den i bilaga II förtecknade 
unionslagstiftningen om utvärdering, 
bedömning, godkännande eller annan 
översyn av inbördes relevanta ämnen eller 
grupper av ämnen. 
2. Samordningen ska syfta till att 
garantera en adekvat utvärdering av 
risken för eller via vattenmiljön, så att 
målen i artikel 4 i direktiv 2000/60/EG 
uppnås och det införs åtgärder och 
kontroller mot utsläpp och spill av ämnen 
för att minska dessa risker i enlighet med 
den lagstiftning som förtecknas i 
bilaga II.
3. Ämnena eller gruppen av ämnen för 
vilka en betydande risk för eller via 
vattenmiljön eller åtgärder identifierats, 
samt kontroller som införts mot utsläpp 
och spill enligt punkt 2, ska göras allmänt 
tillgängliga i elektronisk form.
4. Kommissionen ska ha befogenhet att 
anta delegerade akter i enlighet med 
artikel 10 med avseende på den 
samordning som avses i punkt 1.”
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Or. en

(Se ändringsförslag 222 avseende bilaga IIa (ny)).

Ändringsförslag 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 
särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt. Den 
regelbundna översynen bör också medge 
att ämnen på listan, utgående från 
vetenskapliga data, får sina 
kvalitetsnormer anpassade eller avförs 
från listan. Om det av översynen framgår 
att ett ämne, som uppförts som prioriterat 
ämne i bilaga X till direktiv 2000/60/EG, 
enligt artikel 16.2 inte innebär någon 
betydande risk för vattenmiljön, bör 
kommissionen föreslå att ämnet avförs 
från bilaga X.

Or. de

Ändringsförslag 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG 
Artikel 8

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Vid översynen av listan över prioriterade ämnen bör det även vara möjligt att i motiverade 
fall ta bort ämnen.

Ändringsförslag 94
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 

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

särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt. När 
miljökvalitetsnormernas värde för 
enskilda ämnen tas fram bör det ingå en 
osäkerhetsfaktor på 100 för blandningar.”

Or. en

Motivering

Att lägga till en extra osäkerhetsfaktor är det mest pragmatiska sättet att beakta blandningars 
effekter när det saknas konkreta kunskaper om blandningens exakta sammansättning. 
Befintliga osäkerhetsfaktorer tar inte hänsyn till blandningars toxicitet, och att fastställa 
kvalitetsnormer individuellt för ämnen är inte ändamålsenligt när det rör sig om komplexa 
miljöblandningar i verkliga livet.

Ändringsförslag 95
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

För närvarande fastställs miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen individuellt – som om 
det vore de enda ämnen som förekom i vattnet. För det mesta förekommer emellertid flera 
ämnen i vattnet samtidigt, vilket kan ge tilläggs- eller till och med synergieffekter. Sådana 
kombinationseffekter måste tas i beaktande vid fastställandet av miljökvalitetsnormer, som 
annars riskerar att inte erbjuda tillräckligt skydd.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Kommissionen ska rapportera till 
Europaparlamentet och rådet resultaten av 
den regelbundna översyn av bilaga X till 
direktiv 2000/60/EG som föreskrivs i 
artikel 16.4 i det direktivet. Rapporten ska 
vid behov åtföljas av lämpliga förslag, 
särskilt förslag för att identifiera nya 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen eller för att identifiera vissa 
prioriterade ämnen som prioriterade farliga 
ämnen och för att fastställa motsvarande 
miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment 
eller biota där så är lämpligt. I rapporten 
ska det ingå en översyn av de åtgärder 
som antagits på unionsnivå och i 
medlemsstaterna samt en bedömning av 
om dessa åtgärder leder till att 
kvalitetsnormerna för prioriterade ämnen 
uppfylls eller målet om att frångå 
prioriterade farliga ämnen uppnås. 
Kommissionen ska vid behov låta 
rapporten åtföljas av relevanta förslag till 
konkreta åtgärder för att 
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kvalitetsnormerna ska uppfyllas och målet 
om frångående uppnås, tillsammans med 
mellanliggande tidsplaner. Den första 
översynen och bedömningen av 
åtgärderna ska lämnas in till 
Europaparlamentet och rådet senast den 
31 december 2013.”

Or. en

Ändringsförslag 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Det måste skapas konsekvens med befintliga godkännanden och bedömningar enligt 
sektorsspecifik lagstiftning. Miljökvalitetsnormerna bör väljas ut genom tydliga och öppna 
förfaranden och kriterier som är i linje med sektorsspecifik lagstiftning och involverar alla 
relevanta experter och intressenter i enlighet med artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG. 

Ändringsförslag 98
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8 – stycke 1a (nytt) 

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Kommissionen ska fastställa 
bedömningsgrunder som ska gälla vid 
urvalet av prioriterade farliga ämnen och
– som utgår från kriterier som definierar 
egenskaperna långlivad, 
bioackumulerande och toxisk i vatten och 
sediment enligt tillämplig 
unionslagstiftning, eventuell 
ämnesspecifik unionslagstiftning eller 
tillämpliga internationella avtal, och 
– enligt vilka det måste finnas belägg för 
att övervakning påvisat omfattande 
miljöexponering genom förekomst i minst 
tio medlemsstater, varvid minst fem 
procent av proverna i minst fem 
medlemsstater ligger på nivåer som inger 
ekotoxikologiska betänkligheter.

Or. en

Motivering

När prioriterade farliga ämnen väljs ut måste definitionen av egenskaperna långlivad, 
bioackumulerande och toxisk stämma överens med ämnesspecifik lagstiftning. Eftersom en 
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förteckning över prioriterade farliga ämnen för med sig betydande konsekvenser är det 
dessutom nödvändigt att verklig EU-relevans och omfattande exponering kan påvisas.

Ändringsförslag 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vid identifieringen av prioriterade farliga 
ämnen ska kommissionen påvisa att de är 
relevanta både för EU och ur ett 
ekotoxikologiskt perspektiv. 
Kommissionen ska fastställa 
bedömningsgrunder för urvalet av 
prioriterade farliga ämnen, med 
beaktande av kriterier som definierar 
egenskaperna långlivad, 
bioackumulerande och toxisk i vatten och 
sediment enligt tillämplig EU-lagstiftning, 
eventuell ämnesspecifik EU-lagstiftning 
eller tillämpliga internationella avtal.

Or. en

Motivering

Prioriterade farliga ämnen ska väljas ut på grundval av tillämplig lagstiftning (exempelvis 
Reach-förordningen och lagstiftning om bekämpningsmedel och växtskyddsmedel), 
ramlagstiftning eller internationella avtal där toxicitets- och exponeringsnivåerna fastställs.

Ändringsförslag 100
Julie Girling

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 4
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8 – stycke 1b (nytt)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

Ämnen som ingår i bevakningslistan i 
enlighet med artikel 8b och som efter tolv 
månaders övervakning påträffats i minst 
tio medlemsstater, varvid minst fem 
procent av proverna i minst fem 
medlemsstater ligger på nivåer som inger 
ekotoxikologiska betänkligheter, ska tas 
under beaktande för att eventuellt 
identifieras som prioriterade ämnen eller 
prioriterade farliga ämnen.

Or. en

Motivering

Ämnen som ingår i bevakningslistan och för vilka det föreligger verklig EU-relevans och 
omfattande exponering bör övervägas som prioriterade ämnen eller prioriterade farliga 
ämnen.

Ändringsförslag 101
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) presentera information om kemisk status 
separat från informationen för övriga 
ämnen i de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som utarbetas i enlighet 
med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, utan 
att det påverkar tillämpningen av kraven i 
avsnitt 1.4.3 i bilaga V till det direktivet 
när det gäller presentation av den allmänna 
kemiska statusen, och/eller

a) presentera information om kemisk status 
för dessa ämnen och för övriga ämnen 
separat i de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som utarbetas i enlighet 
med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, utan 
att det påverkar tillämpningen av kraven i 
avsnitt 1.4.3 i bilaga V till det direktivet 
när det gäller presentation av den allmänna
kemiska statusen, och/eller

Or. en



AM\919170SV.doc 65/105 PE496.330v04-00

SV

Motivering

Det bör vara möjligt att visa separat information om kemisk status inte bara för allmänt 
förekommande PBT-ämnen utan även för övriga ämnen, så att man kan visa vilka framsteg 
som gjorts med vart och ett av dessa ämnen. Detta bör inte påverka skyldigheten att även visa 
den övergripande kemiska statusen i enlighet med avsnitt 1.4.3 i bilaga V.

Ändringsförslag 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

a) presentera information om kemisk 
status separat från informationen för övriga 
ämnen i de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som utarbetas i enlighet 
med artikel 13 i direktiv 2000/60/EG, utan 
att det påverkar tillämpningen av kraven i 
avsnitt 1.4.3 i bilaga V till det direktivet 
när det gäller presentation av den allmänna 
kemiska statusen, och/eller

a) i presentationen av målavvikelsen 
tillhandahålla kompletterande kartor med
information om kemisk status separat från 
informationen för övriga ämnen i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som utarbetas i enlighet med artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EG, utan att det påverkar 
tillämpningen av kraven i avsnitt 1.4.3 i 
bilaga V till det direktivet när det gäller 
presentation av den allmänna kemiska 
statusen, och/eller

Or. de

Motivering

Principen om att ett undermåligt testresultat i ett hänseende leder till att hela bedömningen 
utfaller med undermåligt resultat (”one-out all-out”) kan tänkas leda till att ämnen som är 
relevanta för åtgärder på EU-nivå inte kommer till synes. Därför bör det sammanställas 
kartor med presentation av den kemiska statusen för alla sådana ämnen, som fastställts 
överskrida miljökvalitetsnormerna, men som eventuellt inte kan minskas tillräckligt, vare sig 
nationellt eller på EU-nivå. Vi föreslår att dessa kartor ska innehålla en presentation av 
målavvikelsen.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

b) övervaka mindre intensivt än vad som 
krävs för prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 3.4 i detta direktiv och i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG, förutsatt att 
övervakningen är representativ och att det 
redan finns en statistiskt tillförlitlig 
referens när det gäller förekomsten av 
dessa ämnen i vattenmiljön, omfattande 
minst en sexårig planeringscykel för 
förvaltning av avrinningsdistrikt. 
Övervakning får ske endast en gång per 
planeringscykel om det inte har noterats 
några uppåtgående koncentrationer eller 
utvecklingstendenser för dessa ämnen 
under de första sex åren.

Or. en

Motivering

För att minska de betydande kostnaderna för övervakning bör medlemsstaterna ha möjlighet 
att ytterligare dra ner på övervakningen av ämnen vars koncentrationer eller 
utvecklingstendenser inte har varit uppåtgående under de första sex åren.

Ändringsförslag 104
Holger Krahmer

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Bevakningslista Övervakningslista
(Denna ändring berör hela texten. Om 
ändringen antas ska hela texten anpassas i 
överensstämmelse härmed.)

Or. en
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Motivering

För tydlighets skull bör den föreslagna mekanismen kallas övervakningslista i stället för 
bevakningslista, eftersom det är just vad det handlar om och eftersom man på så vis undviker 
feltolkningar och dålig publicitet för ämnena på listan. Benämningen bevakningslista ger det 
felaktiga intrycket av att ämnena på listan utgör en betydande miljörisk på EU-nivå. Detta 
behöver inte vara fallet för alla ämnen på övervakningslistan.

Ändringsförslag 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta en 
bevakningslista över ämnen för vilka 
unionsomfattande övervakningsdata ska 
samlas in för att stödja framtida 
prioriteringsförslag enligt artikel 16.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

1. Kommissionen ska, i samråd med 
medlemsstaterna och berörda parter, 
utarbeta en bevakningslista över ämnen för 
vilka unionsomfattande övervakningsdata 
ska samlas in för att stödja framtida 
prioriteringsförslag enligt artikel 16.2 i 
direktiv 2000/60/EG. De ämnen som ska 
tas upp på bevakningslistan, även den 
första bevakningslistan, ska väljas ut 
utifrån objektiva vetenskapliga kriterier i 
enlighet med bestämmelserna i denna 
artikel.

Or. en

Motivering

Det är nödvändigt att undvika kostnader för överflödig övervakning och se till att de 
insamlade uppgifterna tjänar prioriteringsprocessen. Därför behövs ett urvalsförfarande som 
inbegriper vetenskapliga experter och baseras på objektiva kriterier, så att de ämnen som 
övervägs för den första bevakningslistan är resultatet av en vettig process.

Ändringsförslag 106
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta en 
bevakningslista över ämnen för vilka 
unionsomfattande övervakningsdata ska 
samlas in för att stödja framtida 
prioriteringsförslag enligt artikel 16.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

1. Kommissionen ska, i samarbete med 
alla berörda parter, utarbeta en 
bevakningslista över ämnen för vilka 
unionsomfattande övervakningsdata ska 
samlas in för att, tillsammans med 
övervakningsdata från program enligt 
artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG,
stödja framtida prioriteringsförslag enligt 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Som tidigare påpekats ger artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG redan värdefull 
information om EU-vattnens ekologiska och kemiska status som ett resultat av samarbetet 
mellan medlemsstater och berörda parter, och denna information bör användas för 
bevakningslistan.

Ändringsförslag 107
Erik Bánki

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1. Kommissionen ska utarbeta en 
bevakningslista över ämnen för vilka 
unionsomfattande övervakningsdata ska 
samlas in för att stödja framtida 
prioriteringsförslag enligt artikel 16.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

1. Kommissionen ska utarbeta en 
bevakningslista över ämnen för vilka 
övervakningsdata ska samlas in för att 
stödja framtida prioriteringsförslag enligt 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Bevakningslistan kommer att medföra merkostnader, och därför är det i nuläget lämpligare 
att den förblir frivillig. Kommissionens förslag att listan ska innehålla tio ämnen skulle 
innebära dryga kostnader för medlemsstaterna. Ett mindre antal ämnen är betydligt 
lämpligare inledningsvis, och sedan kan detta alltid justeras i ett senare skede.

Ändringsförslag 108
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Bevakningslistan får vid en given tidpunkt 
inte innehålla mer än 25 ämnen, och den 
ska ange övervakningsmatris för varje 
ämne. Ämnena ska väljas ut enligt tydliga 
och objektiva kriterier bland nya 
föroreningar och bland ämnen för vilka 
tillgänglig information tyder på att de kan 
utgöra en betydande risk på unionsnivå för 
eller via vattenmiljön och för vilka det inte 
finns tillräckliga övervakningsdata för att 
en prioritering ska kunna göras. Vid 
urvalet av ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland resultaten från det 
prioriteringsarbete som gjorts i samband 
med förberedelserna av detta direktiv,
forskningsprojekt, medlemsstaternas 
karakteriserings- och övervakningsprogram 
enligt artiklarna 5 och 8 i 
direktiv 2000/60/EG och information om 
produktionsvolymer, användningsmönster, 
koncentrationer och naturlig förekomst i 
miljön och effekter, inbegripet resultat av 
vederhäftig riskbedömning utgående från 
en allmänt vedertagen, validerad metod 
och vetenskapliga data från 
undersökningar med hög kvalitet och med 
hänsyn tagen till teknikens och 
vetenskapens framsteg och till 
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internationellt fastställda riktlinjer (såsom 
OECD:s riktlinjer och god 
laboratoriesed), som samlats in enligt 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG och 
2001/83/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 och 
(EG) nr 1107/2009.

Or. en

Motivering

Endast enskilda ämnen bör övervakas utifrån sina unika fysikalisk-kemiska egenskaper. 
Ämnena måste väljas ut enligt objektiva och tydliga kriterier. Syftet med bevakningslistan är 
att få kunskaper om ämnen som inte övervakas rutinmässigt, så en hänvisning till nya 
föroreningar bör tas med. Befintliga uppgifter som härrör från förberedelserna av detta 
förslag bör användas när den första bevakningslistan upprättas. Det är viktigt att riskerna 
med ämnen utvärderas enligt de högsta standarderna och med harmoniserade 
uppgiftsinsamlingsmetoder.

Ändringsförslag 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne. 
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 

Bevakningslistan ska vid en given tidpunkt 
innehålla minst 25 ämnen eller grupper av 
ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne. 
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Förtur bör ges 
åt ämnen för vilka det inte finns 
tillräckliga övervakningsdata för att en 
prioritering ska kunna göras. Vid urvalet 
av ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland resultaten från det 
prioriteringsarbete som gjorts i samband 
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användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG 
och 2001/83/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009.

med detta direktiv, forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG 
och 2001/83/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009.

Or. en

Ändringsförslag 110
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

När kommissionen förberedde den här översynen av prioriterade ämnen inledde den urvalet 
med en lista bestående av 2 000 kemikalier. Ett regelbundet uppgiftsflöde från övervakningen 
av ämnen på bevakningslistan skapar en effektivare prioriteringsprocess. Hänsyn bör tas till 
befintliga övervakningsdata, liksom till nya vetenskapliga resultat. Det är lämpligt att 
använda befintliga uppgifter som härrör från förberedelserna av detta förslag.

Ändringsförslag 111
Liam Aylward

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Bevakningslistan får vid en given tidpunkt 
inte innehålla mer än 25 ämnen eller 
grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne. 
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön och för vilka det 
inte finns tillräckliga övervakningsdata 
för att en prioritering ska kunna göras. 
Vid urvalet av ämnen för bevakningslistan 
ska kommissionen ta hänsyn till all 
tillgänglig information, däribland 
resultaten från det prioriteringsarbete 
som gjorts i samband med förberedelserna 
av detta direktiv, forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
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och 2001/83/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009.

information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG 
och 2001/83/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009.

Or. en

Motivering

Befintliga övervakningsdata är ofta av varierande kvalitet, samtidigt som det är nödvändigt 
att få fram högkvalitativa data till stöd för framtida prioriteringsarbete. Eftersom resurserna 
för övervakningsprogram är begränsade bör de koncentreras till sammansättningar där det 
råder uppenbar brist på data. Det är lämpligt att använda befintliga uppgifter som härrör 
från förberedelserna av detta förslag och som kan vara relevanta för urvalet av ämnen till 
den första bevakningslistan.

Ändringsförslag 112
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne. 
Ämnena ska väljas ut bland ämnen för 
vilka tillgänglig information tyder på att de 
kan utgöra en betydande risk på unionsnivå 
för eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 

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

produktionsvolymer, användningsmönster, 
koncentrationer i miljön och effekter, 
inbegripet information som samlats in 
enligt Europaparlamentets och rådets 
direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG och 
2001/83/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 och 
(EG) nr 1107/2009.

Or. en

Motivering

Vid urvalet av ämnen till prioriteringslistan bör kommissionen även beakta fysikalisk-kemiska 
och toxikologiska egenskaper samt partikelstorlek.

Ändringsförslag 113
Sabine Wils

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG och 
2001/83/EG samt Europaparlamentets och 
rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 och 
(EG) nr 1107/2009.

Or. en

Motivering

Kommissionen inledde urvalet med en lista bestående av 2 000 kemikalier. Detta vittnar om 
problemets omfattning för Europas ekosystem och vattenförsörjning. Det bör samlas in mer 
data för ett större antal relevanta föroreningar.

Ändringsförslag 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. de

Ändringsförslag 115
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 116
Erik Bánki



AM\919170SV.doc 77/105 PE496.330v04-00

SV

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Bevakningslistan kommer att medföra merkostnader, och därför är det i nuläget lämpligare 
att den förblir frivillig. Kommissionens förslag att listan ska innehålla 25 ämnen skulle 
innebära dryga kostnader för medlemsstaterna. Ett mindre antal ämnen är betydligt 
lämpligare inledningsvis, och sedan kan detta alltid justeras i ett senare skede.

Ändringsförslag 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Den föreslagna bevakningslistan med upp till 25 ämnen kommer att medföra merkostnader 
och en betungande administration. Medlemsstaterna är skyldiga att lämna analytiska 
uppgifter om dessa ämnen minst en gång om året. Beroende på de utvalda ämnena är det 
troligt att analytiska metoder endast kommer att behöva utvecklas och fastställas. Därför bör 
antalet ämnen begränsas till tio.

Ändringsförslag 118
Kārlis Šadurskis

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

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

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

Or. en

Motivering

Maxantalet ämnen på bevakningslistan bör begränsas för att stå i proportion till antalet 
prioriterade ämnen. Dessutom skulle fler medlemsstater uppmuntras att övervaka ämnena på 
bevakningslistan. 

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 

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

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

Or. en

Motivering

Här åtgärdas bristen på standardiserade metoder för provtagning och analys av nya ämnen. 
Att utveckla standarder för biotaprovtagning och övervakning av varje ämne skilt för sig är 
både tidsödande och dyrt. Av omsorg om effektivitet, kostnadsminskning och jämförbara data 
bör kommissionen stödja medlemsstaterna genom att utfärda tekniska riktlinjer med hjälp av 
det befintliga förfarandet för genomförande av direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 120
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Observationslistan får vid en given 
tidpunkt inte innehålla mer än 25 ämnen 
eller grupper av ämnen, och den ska ange 
övervakningsmatris för varje ämne. 

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

Ämnena ska väljas ut enligt tydliga och 
objektiva kriterier bland ämnen för vilka 
tillgänglig information tyder på att de kan 
utgöra en betydande risk på unionsnivå för 
eller via vattenmiljön. Vid urvalet av 
ämnen för bevakningslistan ska 
kommissionen ta hänsyn till all tillgänglig 
information, däribland forskningsprojekt, 
medlemsstaternas karakteriserings- och 
övervakningsprogram enligt artiklarna 5 
och 8 i direktiv 2000/60/EG och 
information om produktionsvolymer, 
användningsmönster, koncentrationer i 
miljön och effekter, inbegripet information 
som samlats in enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 98/8/EG, 2001/82/EG 
och 2001/83/EG samt Europaparlamentets 
och rådets förordningar (EG) nr 1907/2006 
och (EG) nr 1107/2009.

Or. en

Motivering

Syftet med ändringsförslaget är att direktivet uttryckligen ska föreskriva att kandidatämnen 
till bevakningslistan ska väljas ut enligt objektiva och tydliga kriterier för att undvika 
kostnader för onödig övervakning av ämnen som inte utgör någon risk för vattenmiljön. 

Ändringsförslag 121
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska fastställa ett öppet 
tekniskt förfarande och relevanta kriterier 
för utarbetandet av den bevakningslista 
som avses i punkt 1 i den här artikeln, och 
ska ges befogenhet att anta delegerade 
akter enligt artikel 10 med avseende på att 
föra upp och ta bort ämnen från den 
bevakningslista som avses i punkt 1 i den 
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här artikeln. Bevakningslistan ska gälla i 
högst två år från och med den dag då den 
antas, eller fram till dess att 
kommissionen upprättar en ny lista om 
detta sker innan tvåårsperioden har löpt 
ut.
När den utövar sina befogenheter enligt 
denna punkt ska kommissionen se till att 
hänsyn tas till de rekommendationer som 
anges i artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Bevakningslistans giltighet bör tidsbegränsas för att listan ska bli mer dynamisk och för att 
ämnena inte ska vara kvar på listan längre än nödvändigt. Arbetet med att lägga till och ta 
bort ämnen från listan bör vara föremål för en fullständigt öppen och välgrundad process. 
Artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG syftar till att stärka dialogen mellan kommissionen och 
berörda parter i genomförandet.

Ändringsförslag 122
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på att föra upp och ta bort 
ämnen från den bevakningslista som avses 
i punkt 1 i den här artikeln.

Or. it

Ändringsförslag 123
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6



AM\919170SV.doc 83/105 PE496.330v04-00

SV

Direktiv 2008/105/EG 
Artikel 8b – punkt 2

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. it

Ändringsförslag 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på utarbetandet av den 
bevakningslista som avses i punkt 1 i den 
här artikeln. Kommissionen ska fastställa 
vilka bedömningsgrunder och vilket 
förfarande som ska användas för att ta 
bort ämnen från bevakningslistan för 
vilka övervakningsresultat visar att det 
saknas tillräckliga belägg eller tillräcklig 
relevans på EU-nivå eller ur ett 
ekotoxikologiskt perspektiv.

Or. en

Motivering

För att offentliga medel ska användas effektivt och ändamålsenligt bör ämnen skyndsamt tas 
bort från bevakningslistan om övervakningsresultat visar att det inte föreligger någon 
miljörelevans på EU-nivå.
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Ändringsförslag 125
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 med 
avseende på utarbetandet av den 
bevakningslista som avses i punkt 1 i den 
här artikeln samt tekniska specifikationer 
för övervakning av ämnena på 
bevakningslistan. När kommissionen 
förbereder delegerade akter ska den 
beakta rekommendationerna från de 
berörda parter som anges i artikel 16.5 i 
direktiv 2000/60/EG. Bevakningslistan 
ska gälla i fyra år från den dag då den 
antagits eller tills kommissionen upprättar 
en ny lista.

Or. en

Motivering

På det här viset kan alla berörda parter delta på ett ändamålsenligt sätt i enlighet med 
artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG i processen fram till dess att kommissionen utarbetar 
bevakningslistan.

Ändringsförslag 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2. Kommissionen ska ges befogenhet att 
anta delegerade akter enligt artikel 10 med 

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

avseende på utarbetandet av den 
bevakningslista som avses i punkt 1 i den 
här artikeln. Bevakningslistan ska gälla i 
fyra år eller tills kommissionen upprättar 
en ny lista.

Or. en

Ändringsförslag 127
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

När den utövar sina befogenheter enligt 
förra stycket ska kommissionen fastställa 
ett öppet tekniskt förfarande samt kriterier 
för när ämnen ska föras upp på och tas 
bort från bevakningslistan enligt punkt 1 i 
denna artikel. Kommissionen ska 
dessutom beakta de rekommendationer 
som avses i artikel 16.5 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. it

Ändringsförslag 128
Rebecca Taylor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

2a. Senast tolv månader efter det att detta 
direktiv antagits ska kommissionen göra 
en vetenskaplig bedömning av följande 
ämnen för att avgöra om de är lämpliga 
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att föras upp på en bevakningslista: 
i) Diklofenak.
ii) 17-beta-östradiol.
iii) 17-alfa-etinylöstradiol.
Kommissionen ska biträdas av den 
kommitté som inrättats genom artikel 21.1 
i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Tre läkemedel ingår i kommissionens förslag till förteckning över prioriterade ämnen. 
Fortfarande vet man inte vilket hot dessa ämnen utgör och diskussionerna om detta pågår. 
Farhågorna är dock tillräckligt starka för att de ska prioriteras och eventuellt tas med på 
bevakningslistan. Kommissionen bör prioritera en vetenskaplig bedömning av dessa ämnen 
och beakta de potentiella ekonomiska och sociala följderna. Här bör kommissionen bistås av 
den kommitté som inrättats genom artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag 129
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast tolv 
månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft, och ska då beakta 
rekommendationer från experter i 
enlighet med ovannämnda artikel 16.5 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG ska kommissionen, när den förbereder ett reviderat 
förslag till miljökvalitetsnormer och ramdirektiv för vatten, beakta rekommendationer från 
olika aktörer (europeiska näringslivsorganisationer, även sådana som företräder små och 
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medelstora företag, och icke-statliga organisationer). Sådana rekommendationer ska gälla 
bevakningslistan som ett redskap härlett ur det reviderade förslaget, och alla berörda aktörer 
ska involveras.

Ändringsförslag 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…] och fastställa en vetenskapligt 
grundad teknisk, transparent process för 
hur ämnen ska införas på och avföras 
från bevakningslistan. Ett givet ämne kan 
högst för en begränsad tidsperiod införas 
på bevakningslistan, utgående från ett 
vetenskapligt motiverat uppgiftsunderlag.

Or. de

Ändringsförslag 131
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…]. Den första bevakningslistan ska 
innehålla bland annat de ämnen som 
anges i bilaga II till detta direktiv.

Or. en
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Ändringsförslag 132
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den 
[…]. De ämnen som anges i bilaga II till 
detta direktiv ska bland annat tas under 
övervägande för att tas med i den första 
bevakningslistan.

Or. en

Motivering

Ämnen som ska ingå i den första bevakningslistan måste härröra från en urvalsprocess 
baserad på objektiva kriterier och synpunkter från alla berörda parter. På så vis undviker 
man att ämnen som inte behöver övervakas hamnar på listan, och kostnader för onödig 
övervakning kan lätt undgås.

Ändringsförslag 133
Oreste Rossi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 12 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

112 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. it
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Ändringsförslag 134
Kārlis Šadurskis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna får delta i 
övervakningen av dessa ämnen. Varje 
deltagande medlemsstat ska övervaka ett 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en tolvmånadersperiod, med början 
inom 12 månader efter det att ämnet tas 
upp på bevakningslistan.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas deltagande i arbetet med att övervaka ämnena på bevakningslistan bör 
vara frivilligt, vilket gör det möjligt att beakta nationella förhållanden (exempelvis 
sannolikheten för ämnenas förekomst samt administrativ och finansiell kapacitet). Dessutom 
kan det råda brist på analysmetoder för ämnena i fråga. Tidsramen bör vara förenlig med 
nationella budgetförfaranden.

Ändringsförslag 135
Rebecca Taylor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en 24-månadersperiod, med början 
inom 6 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan.
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Or. en

Motivering

Två år torde krävas för en vederhäftig dataövervakning.

Ändringsförslag 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 
minst en tolvmånadersperiod, med början 
inom 12 månader efter det att ämnet tas 
upp på bevakningslistan.

Or. en

Motivering

Det är inte rimligt att övervakningen ska börja tre månader efter det att ämnena tagits upp på 
bevakningslistan. Det kommer nämligen inte att vara möjligt att ingå några avtal med 
laboratorier och insamlingspersonal innan den faktiska ämneslistan har fastställts. Anbuds-
och upphandlingsförfaranden kommer att ta avsevärd tid. 

Ändringsförslag 137
Vladko Todorov Panayotov

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

4. Medlemsstaterna ska övervaka varje 
ämne på bevakningslistan vid utvalda 
representativa övervakningsstationer under 

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

minst en tolvmånadersperiod, med början 
inom 5 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna behöver tid på sig för att organisera övervakningen av nya ämnen.

Ändringsförslag 138
Kārlis Šadurskis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska välja minst en 
station per i genomsnitt 15 000 km2

geografiskt område, dock minst en per 
medlemsstat.

Varje deltagande medlemsstat ska välja 
minst en station per 40 000 km2 eller, 
alternativt, minst en station per 3 miljoner 
invånare.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör ha möjlighet att välja den lämpligaste fördelningen av 
övervakningsstationer.

Ändringsförslag 139
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska välja minst en 
station per i genomsnitt 15 000 km2

geografiskt område, dock minst en per 

Varje medlemsstat ska välja minst en 
station per 40 000 km2 geografiskt område 
eller, alternativt, minst en station per
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medlemsstat. 2,0 miljoner invånare, beroende på vilket 
som är högst, dock minst två stationer. 
Medlemsstaterna får välja att begränsa 
antalet stationer till 30 per medlemsstat.

Or. en

Motivering

Antalet stationer för övervakning av bevakningslistan i varje medlemsstat bör inte bara 
baseras på geografisk storlek utan även beakta befolkningsmängden. Detta ger ett mer 
passande antal övervakningsanläggningar. Det här bygger på ett förslag från rådet, men med 
minst två anläggningar per medlemsstat i stället för bara en. Jämfört med kommissionens 
förslag skulle detta minska antalet övervakningsanläggningar från 299 till 254, men 
minskningen skulle inte bli lika stor som i föredragandens förslag (241).

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Varje medlemsstat ska välja minst en 
station per i genomsnitt 15 000 km2

geografiskt område, dock minst en per 
medlemsstat.

Varje medlemsstat ska välja minst en 
station per i genomsnitt 20 000 km2

geografiskt område, dock minst en per 
medlemsstat.

Or. en

Motivering

Det här skulle minska de avsevärda administrativa kostnaderna för genomförandet.

Ändringsförslag 141
Sabine Wils

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

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

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

Or. en

Motivering

För att säkra högkvalitativa övervakningsdata och tillförlitliga resultat för framtida 
beslutsfattande bör övervakningsfrekvensen inte vara mindre än fem gånger per år.

Ändringsförslag 142
Carl Schlyter

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Bevakningslistan blir meningsfull endast om övervakningsfrekvensen möjliggör 
representativa data. Ett minimum på en gång per år, eller två gånger som föredraganden vill, 
är inte statistiskt signifikant, särskilt med tanke på att utsläppen i vatten kan variera betydligt 
över hela året. Övervakningen bör ske minst en gång per årstid, dvs. en gång var tredje 
månad. Detta minskar även risken för att proverna tas vid irrelevanta tidpunkter.
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Ändringsförslag 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid urvalet av representativa stationer, 
övervakningsfrekvens och -tidpunkt för 
varje ämne ska medlemsstaterna beakta 
ämnets användningsmönster. 
Övervakningsfrekvensen ska vara minst 
två gånger per år, med beaktande av 
ämnets användningsmönster.

Or. en

Motivering

Vissa ämnen, särskilt växtskyddsmedel, måste övervakas flera gånger varje år alltefter sina 
användningsmönster. Därför ska medlemsstaterna säkerställa flera övervakningar per år för 
att få fram tillförlitliga data.

Ändringsförslag 144
Rebecca Taylor

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid urvalet av representativa stationer, 
övervakningsfrekvens och -tidpunkt för 
varje ämne ska medlemsstaterna beakta 
ämnets användningsmönster. 
Övervakningsfrekvensen ska vara en gång 
var nionde månad för att beakta 
årstidsbetingade fluktuationer.

Or. en
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Motivering

Övervakningsfrekvensen bör öka för att möjliggöra insamling av tillförlitliga data. Med 
niomånadersintervall blir det möjligt att samla in data vid olika tidpunkter på året och 
därmed beakta årstidsbetingade fluktuationer.

Ändringsförslag 145
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

Vid urvalet av representativa stationer, 
övervakningsfrekvens och -tidpunkt för 
varje ämne ska medlemsstaterna beakta 
ämnets användningsmönster. 
Övervakningsfrekvensen får inte vara 
mindre än en gång per år. När det gäller 
ämnen för vilka endast en övervakning 
per år kanske ger obefintliga, eller 
ofullständiga, data med hänsyn till 
ämnets användningsmönster ska 
medlemsstaterna se till att det genomförs 
flera övervakningar varje år.

Or. en

Motivering

För att få fram högkvalitativa och tillförlitliga data måste vissa ämnen, särskilt 
växtskyddsmedel, övervakas flera gånger varje år alltefter sina användningsmönster.

Ändringsförslag 146
Erik Bánki

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 4a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

4a. Genom undantag får medlemsstaterna 
på grundval av en riskbedömning besluta 
att inte övervaka vissa ämnen. 
Kommissionen ska underrättas om ett 
sådant beslut.

Or. en

Motivering

Bevakningslistan kommer att medföra merkostnader, och därför är det i nuläget lämpligare 
att den förblir frivillig. Kommissionens förslag att listan ska innehålla 25 ämnen skulle 
innebära dryga kostnader för medlemsstaterna. Ett mindre antal ämnen är betydligt 
lämpligare inledningsvis, och sedan kan detta alltid justeras i ett senare skede.

Ändringsförslag 147
Kārlis Šadurskis

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

I enlighet med idén om medlemsstaternas frivilliga deltagande.



AM\919170SV.doc 97/105 PE496.330v04-00

SV

Ändringsförslag 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

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

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna kommer att behöva tillräckligt med tid för att bearbeta uppgifterna och 
rapportera resultaten.

Ändringsförslag 149
Sabine Wils, João Ferreira

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska rapportera 
resultaten av den kontroll som utförts 
enligt punkt 4 till kommissionen inom 
12 månader efter det att ämnena tas upp på 
bevakningslistan, och därefter var tolfte 
månad så länge ämnet finns kvar på listan. 
Rapporten ska innehålla information om 
stationens representativitet och 
övervakningsstrategin.
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Om övervakningsresultaten visar att ett 
ämne på bevakningslistan upptäckts i 
minst tre medlemsstater och kan ge 
upphov till betänkligheter, ska 
kommissionen ta med ämnet i bilaga I och 
vidta lämpliga regleringsåtgärder.

Or. en

Ändringsförslag 150
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska införa ett 
vetenskapligt validerat 
övervakningssystem som uppfyller 
internationella standarder, i enlighet med 
direktiv 2009/90/EG, för ett specifikt 
ämne på bevakningslistan.

Medlemsstaterna ska rapportera resultaten 
av den kontroll som utförts enligt punkt 4 
till kommissionen inom 18 månader efter 
det att ämnena tas upp på bevakningslistan. 
Utgående från resultaten från 
medlemsstaterna och förhandsdefinierade 
kriterier ska kommissionen därefter var 
tolfte månad, och så länge ämnet finns 
kvar på listan, motivera varför ämnet står 
under fortsatt övervakning och inbjuda 
berörda parter att komma med 
synpunkter. Rapporten ska innehålla 
information om stationens representativitet 
och övervakningsstrategin.

Or. en
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Motivering

För att bevakningslistan ska användas på ett effektivt och ändamålsenligt sätt bör den endast 
innehålla sådana ämnen som är helt nödvändiga. Även berörda parter bör höras, så att alla 
sektorer görs delaktiga.

Ändringsförslag 151
Csaba Sándor Tabajdi

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

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

5. Medlemsstaterna ska rapportera 
resultaten av den kontroll som utförts 
enligt punkt 4 till kommissionen inom 
18 månader efter det att ämnena tas upp på 
bevakningslistan, och därefter var tolfte 
månad så länge ämnet finns kvar på listan. 
Rapporten ska innehålla information om 
stationens representativitet och 
övervakningsstrategin. Om 
övervakningsresultaten visar att ämnena 
på bevakningslistan upptäckts i minst tre 
länder, ska kommissionen tillämpa 
regleringsåtgärderna enligt artikel 5a.

Or. en

(Se ändringsförslag 89 avseende artikel 2.3a (ny)

Motivering

Kommissionen ska tillämpa de regleringsåtgärder som föreskrivs i unionens 
kemikalielagstiftning på nya föroreningar. Om övervakningsdata visar att ämnet förekommer 
i minst tre medlemsstater i mängder som ger upphov till betänkligheter, ska kommissionen 
överväga att förteckna det som ett prioriterat ämne eller prioriterat farligt ämne samt vid 
behov föreslå lämpliga regleringsåtgärder.

Ändringsförslag 152
Julie Girling
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Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 5 – stycke 1a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Senast sex månader efter det att 
rapporterna inkommit ska kommissionen 
avföra alla ämnen från bevakningslistan 
för vilka övervakningen visar att de inte 
påträffats i minst tio medlemsstater i 
mängder som i minst fem procent av 
proverna i minst fem medlemsstater inger 
ekotoxikologiska betänkligheter. Ämnet 
ska avföras från bevakningslistan om 
riskbedömningen i enlighet med artikel 
16.2 i direktiv 2000760/EG bekräftar att 
ämnet inte innebär någon betydande risk 
för eller via vattenmiljön på unionsnivå.

Or. en

Motivering

Det krävs tydliga kriterier för att ämnen ska kunna avföras från bevakningslistan när 
övervakningsresultat påvisar otillräckliga förekomster för att motivera fortsatt övervakning. 
Det bör även finnas ett gemensamt överenskommet förfarande för att avföra ämnen från 
bevakningslistan om det är motiverat med hänsyn till riskbedömningen.

Ändringsförslag 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter om fastställande av 
tekniska specifikationer för övervakning 
av ämnena på bevakningslistan och
tekniska format för rapportering av 
övervakningsresultat och tillhörande 

6. Kommissionen ska anta tekniska format 
för rapportering av övervakningsresultat 
och tillhörande information till 
kommissionen. Kommissionen ska ta fram 
riktlinjer, inklusive tekniska 
specifikationer, för att underlätta arbetet 
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information till kommissionen. 
Genomförandeakterna ska antas i 
enlighet med det granskningsförfarande 
som avses i artikel 9.2.

med att övervaka ämnena på 
bevakningslistan.

Or. en

Motivering

Homogena rapporteringsspecifikationer och tekniska format behövs för att få fram tydliga 
och korrekta data. Detta skulle bidra till att göra informationen fullständig och jämförbar, 
möjliggöra snabbare datainsamling från medlemsstaterna och underlätta dataanalyserna. 
Vidare bör kommissionen ta fram riktlinjer för att underlätta de tekniska aspekterna av 
övervakning, insamling, analysmetoder, laboratoriekapacitet osv.

Ändringsförslag 154
Julie Girling

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter om fastställande av 
tekniska specifikationer för övervakning av 
ämnena på bevakningslistan och tekniska 
format för rapportering av 
övervakningsresultat och tillhörande 
information till kommissionen. 
Genomförandeakterna ska antas i enlighet 
med det granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.2.

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter om fastställande av 
tekniska specifikationer för övervakning av 
ämnena på bevakningslistan och tekniska 
format för rapportering av 
övervakningsresultat och tillhörande 
information till kommissionen. När 
kommissionen förbereder tekniska 
specifikationer ska den beakta 
rekommendationer från experter i 
enlighet med artikel 16.5 i direktiv 
2000/60/EG. Genomförandeakterna ska 
antas i enlighet med det 
granskningsförfarande som avses i 
artikel 9.2. Tekniska specifikationer bör 
införas endast om det finns en 
harmoniserad och vetenskapligt validerad 
metod på unionsnivå som uppfyller 
internationella standarder, i enlighet med 
direktiv 2009/90/EG, för övervakning av 
ämnet i fråga.
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Or. en

Motivering

Enligt artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG ska kommissionen, när den förbereder ett reviderat 
förslag till miljökvalitetsnormer och ramdirektiv för vatten, beakta rekommendationer från 
olika aktörer. Sådana rekommendationer ska gälla bevakningslistan som ett redskap härlett 
ur det reviderade förslaget, och alla berörda aktörer ska involveras. En framgångsrik 
övervakning av ämnen förutsätter att det finns gemensamt överenskomna och vetenskapligt 
validerade metoder för att identifiera och observera ämnena.

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

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Kommissionen ska i enlighet med 
artikel 9 i förordning (EG) nr 1367/2006 
bereda allmänheten tillfälle att tidigt och 
på ett meningsfullt sätt delta i 
utarbetandet av bevakningslistan och 
övervakningsmatrisen. Kommissionen ska 
ge allmänheten tillgång till all relevant 
information i elektronisk form, så att den 
kan spridas aktivt och systematiskt i 
enlighet med förordning (EG) 
nr 1367/2006. 

Or. en

Ändringsförslag 156
Thomas Ulmer

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

6a. Följande artikel 8c ska införas:

”Artikel 8c
Övergångsbestämmelser för offentlig 

information och rapporteringsskyldighet
För de ämnen som har nummer 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 och 48 i del A i bilaga I till denna 
förordning får medlemsstaterna 
sammanställa den information om kemisk 
status som ska ges i förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt enligt artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EG separat från 
informationen om kemisk status för de 
övriga ämnena, varvid i enlighet med 
kraven i punkt 1.4.3 i bilaga V i det 
direktivet bedömning och presentation av 
den allmänna kemiska statusen sker 
separat. Detta påverkar inte målen och 
skyldigheterna i enlighet med artiklarna 
4.1, 11.3 och 16.6 i det direktivet.

Or. de

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

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 11
Direktiv 2008/105/EG
Bilagorna II och III

Kommissionens förslag Ändringsförslag

11. Bilagorna II och III ska utgå. 11. Bilaga II ska ersättas med texten i 
bilaga IIa till detta direktiv, och bilaga III 
ska utgå.

Or. en

(Se ändringsförslag 222 avseende bilaga IIa (ny)).
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Ändringsförslag 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – fotnot

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 12 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

1 24 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Övergångstiden bör återspegla det faktum att lagstiftningen är svår att genomföra och 
resurskrävande.

Ändringsförslag 159
Oreste Rossi

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 1 – fotnot

Kommissionens förslag Ändringsförslag

1 12 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

112 månader efter det att detta direktiv har 
trätt i kraft.

Or. it

Ändringsförslag 160
Carl Schlyter

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – stycke 2a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Trots vad som sägs i första stycket ska 
medlemsstaterna efter det att detta direktiv 
har trätt i kraft inkludera den reviderade 
förteckningen över prioriterade ämnen 
och deras miljökvalitetsnormer i den 
första uppdateringen av 
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förvaltningsplanen för avrinningsdistrikt 
enligt artikel 13 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna ska uppdatera sina förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt till oktober 
2015. Det är av överordnad betydelse att de reviderade prioriterade ämnena och deras 
miljökvalitetsnormer tas i beaktande i denna uppdatering så att miljökvalitetsnormerna kan 
uppnås till 2021, eftersom de annars skulle bli tillämpliga först 2027. 


