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PR_COD_1amCom

Teckenförklaring

* Samrådsförfarande
*** Godkännandeförfarande

***I Ordinarie lagstiftningsförfarande (första behandlingen)
***II Ordinarie lagstiftningsförfarande (andra behandlingen)

***III Ordinarie lagstiftningsförfarande (tredje behandlingen)

(Det angivna förfarandet baseras på den rättsliga grund som angetts i 
förslaget till akt.)

Ändringsförslag till ett förslag till akt

Parlamentets ändringsförslag till ett förslag till akt ska markeras med 
fetkursiv stil. Kursiv stil används för att uppmärksamma berörda avdelningar 
på eventuella problem i förslaget till akt. Med kursiv stil markeras ord eller 
textavsnitt som det finns skäl att korrigera innan texten färdigställs 
(exempelvis om det i en språkversion förekommer uppenbara fel eller saknas 
ord eller textavsnitt). De berörda avdelningarna tar sedan ställning till dessa 
korrigeringsförslag.

Texten i hänvisningen ovanför ett ändringsförslag till en befintlig akt, som 
förslaget till akt är avsett att ändra, innehåller en tredje och en fjärde rad. Den 
tredje raden anger den befintliga akten och den fjärde vilken bestämmelse i 
denna som ändringsförslaget avser. Om parlamentet önskar ändra delar av en 
bestämmelse i en befintlig akt som inte ändrats i förslaget till akt, ska dessa 
markeras med fet stil. Eventuella strykningar ska i sådana fall markeras 
enligt följande: [...].



PR\909091SV.doc 3/29 PE492.914v01-00

SV

INNEHÅLL

Sida

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION ..............5

MOTIVERING ....................................................................................................................26



PE492.914v01-00 4/29 PR\909091SV.doc

SV



PR\909091SV.doc 5/29 PE492.914v01-00

SV

FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av 
direktiven 2000/60/EG och 2008/105/EG vad gäller prioriterade ämnen på 
vattenpolitikens område
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Ordinarie lagstiftningsförfarande: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(COM(2011)0876),

– med beaktande av artiklarna 294.2 och 192.1 i fördraget om Europeiska unionens 
funktionssätt, i enlighet med vilka kommissionen har lagt fram sitt förslag för parlamentet 
(C7-0026/2012),

– med beaktande av artikel 294.3 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

– med beaktande av yttrandet från Europeiska ekonomiska och sociala kommittén av den 
23 maj 20121,

– med beaktande av yttrandet från Regionkommittén av den …2,

– med beaktande av artikel 55 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
(A7-.../2012).

1. Europaparlamentet antar nedanstående ståndpunkt vid första behandlingen.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
den har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända parlamentets ståndpunkt till rådet, 
kommissionen och de nationella parlamenten.

                                               
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
2 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 1

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 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

Det är viktigt att framhäva att översynen av listan över prioriterade ämnen förutom 
vetenskapliga data och miljöförhållanden alltid bör beakta socioekonomiska faktorer, vilket 
föreskrivs för all miljöpolitik i EU.

Ändringsförslag 2

Förslag till direktiv
Skäl 8a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

8a) De nyligen identifierade prioriterade 
ämnena och deras miljökvalitetsnormer 
och de uppdaterade 
miljökvalitetsnormerna för befintliga 
prioriterade ämnen som anges i detta 
direktiv bör beaktas i åtgärdsprogrammen 
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och förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt vid nästa översyn och 
uppdatering i enlighet med de tidsfrister 
som anges i artiklarna 11.8 respektive 
13.7 i direktiv 2000/60/EG. För god 
kemisk status bör miljökvalitetsnormerna 
ha uppfyllts vid slutet av motsvarande 
6-åriga förvaltningsplanscykel för 
avrinningsdistrikt, utan att det påverkar 
artikel 4.4–4.9 i direktiv 2000/60/EG, 
vilken bland annat omfattar bestämmelser 
om att utsträcka tidsfristen för att uppnå 
god kemisk status eller få mindre stränga 
miljömål för särskilda vattendrag på 
grundval av orimliga kostnader och/eller 
socioekonomiska behov, förutsatt att 
ingen ytterligare försämring inträffar i de 
berörda vattendragens status.

Or. en

Motivering

Det bör 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 2015 i syfte att nå god kemisk status för dessa ämnen till 
2021. Dessutom kan utsträckta tidsfrister eller mindre stränga mål motiveras av 
medlemsstaterna på grundval av socioekonomiska faktorer.

Ändringsförslag 3

Förslag till direktiv
Skäl 8b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8b) Det är lämpligt att inte bestämma 
miljökvalitetsnormer för vissa ämnen av 
farmaceutisk relevans som har lagts till i 
listan över prioriterade ämnen. 
Övervakning av dessa ämnen bör ge mer 
omfattande vetenskaplig information så 
att kommissionen kan föreslå 
motsvarande miljökvalitetsnormer inom 
ramen för nästa översyn av listan över 



PE492.914v01-00 8/29 PR\909091SV.doc

SV

prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. Dessa 
miljökvalitetsnormer bör beaktas i 
översynen av åtgärdsprogrammen och 
förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt när de senare revideras 
och uppdateras i enlighet med de 
tidsfrister som anges i artiklarna 11.8 
respektive 13.7 i direktiv 2000/60/EG. För 
god kemisk status bör 
miljökvalitetsnormerna ha uppnåtts till 
slutet av motsvarande 6-åriga 
förvaltningsplanscykel för 
avrinningsdistrikt utan att det påverkar 
artikel 4.4–4.9 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Miljökvalitetsnormerna för vissa ämnen av farmaceutisk relevans bör inte fastställas 
omedelbart. Förekomsten av dessa ämnen på listan över prioriterade ämnen medger 
insamling av omfattande tillförlitlig information, och analysen av denna kommer att bidra till 
riskbedömningar som tar noggrann hänsyn till ämnenas hälsovinster. Kommissionen bör 
föreslå miljökvalitetsnormer för dessa ämnen i nästa översyn av listan 2016, och lämpliga 
åtgärder bör införas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 2021 så att 
miljökvalitetsnormerna kan uppnås till 2027.

Ändringsförslag 4

Förslag till direktiv
Skäl 8c (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(8c) Strategier för att övervaka den 
kemiska föroreningen av ytvatten vid 
källan, inklusive ämnesspecifika åtgärder 
enligt förordning (EG) nr 1907/2006, 
förordning (EG) nr 1107/2009 och 
Europaparlamentets och rådets 
förordning (EU) nr 528/2012 av 
den 22 maj 2012 om tillhandahållande på 
marknaden och användningen av 
biocidprodukter1, vilka införts med 
hänsyn till socioekonomiska faktorer, kan 
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ge medlemsstaterna möjlighet att nå 
målen i direktiv 2000/60/EG på ett 
ekonomiskt, socialt och miljöeffektivt sätt 
och undvika orimliga kostnader. 
Samstämmigheten mellan 
direktiv 2000/60/EG, ovannämnda 
lagstiftning och övrig relevant lagstiftning 
bör därför ökas för att garantera en 
lämplig tillämpning av 
källövervakningsmekanismerna.
1 EUT L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna har själva bäst möjlighet att besluta om vilka åtgärder som de mest 
kostnadseffektivt kan tillämpa för att nå målen i RDV genom att särskilt genomföra 
källövervakningsmekanismer som redan är tillgängliga i gällande EU-lagstiftning och tar 
hänsyn till socioekonomiska faktorer.

Ändringsförslag 5

Förslag till direktiv
Skäl 14

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(14) Övervakningen bör anpassas till hur 
koncentrationerna kan förväntas variera i 
rum och över tid. Mot bakgrund av den 
stora spridning och de långa 
återhämtningstider som förväntas för 
ämnen som uppträder som allmänt 
förekommande PBT-ämnen bör 
medlemsstaterna tillåtas att minska antalet 
övervakningsplatser och/eller 
övervakningsfrekvensen för dessa ämnen, 
så länge det finns statistiskt tillförlitliga 
referensvärden för övervakningen.

(14) Övervakningen bör anpassas till hur 
koncentrationerna kan förväntas variera i 
rum och över tid. Mot bakgrund av den 
stora spridning och de långa 
återhämtningstider som förväntas för 
ämnen som uppträder som allmänt 
förekommande PBT-ämnen bör 
medlemsstaterna tillåtas att minska antalet 
övervakningsplatser och/eller 
övervakningsfrekvensen för dessa ämnen, 
till den miniminivå som krävs för en 
tillförlitlig långsiktig trendanalys, så länge 
det finns statistiskt tillförlitliga
referensvärden för övervakningen. 

Or. en
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Motivering

Det är lämpligt att bestämma den lägsta övervakningsfrekvens som ska tillämpas för allmänt 
förekommande långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen.

Ändringsförslag 6

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 och statistiskt 
signifikanta data som är lämpliga för 
unionens prioriteringsprocess. Listan bör 
vara dynamisk och dess giltighet 
tidsbegränsas 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. 
För att underlätta att införa mekanismen 
är det lämpligt att redan nu ange några 
ämnen som ska ingå i den första 
bevakningslistan och för vilka 
övervakningsdata är otillräckliga och 
tillgänglig information anger att de kan 
utgöra en risk för vattenmiljön eller via 
vattenmiljön. 

Or. en
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Motivering

Bevakningslistan kan förbättras genom att dess dynamiska karaktär garanteras, och 
införandet av den kan effektiviseras genom att några ämnen redan nu anges som inger 
betänkligheter och som ska införas i listan.

Ändringsförslag 7

Förslag till direktiv
Skäl 18a (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

18a. Vad beträffar presentationen av 
kemisk status i enlighet med avsnitt 1.4.3 i 
bilaga V till direktiv 2000/60/EG för den 
första uppdateringen av 
åtgärdsprogrammen och 
förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt som ska genomföras i 
enlighet med artiklarna 11.8 och 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG bör medlemsstaterna 
få presentera effekten av de nya 
prioriterade ämnena och av befintliga 
ämnen med uppdaterade 
miljökvalitetsnormer på den kemiska 
statusen separat så att införandet av nya 
krav inte felaktigt ses som en försämring 
av ytvattnets kemiska status. Utöver den 
obligatoriska kartan som omfattar alla 
ämnen kan två kompletterande kartor 
tillhandahållas, en som omfattar endast 
nya ämnen och befintliga ämnen med 
uppdaterade miljökvalitetsnormer och en 
som omfattar övriga ämnen.

Or. en

Motivering

Kartor som presenterar ytvattnets kemiska status bör inte färgas röda (dvs. visa brist på god
status) bara på grund av en förändring i data som infört nya ämnen eller uppdaterade 
miljökvalitetsnormer för befintliga ämnen. Medlemsstaterna bör därför få presentera 
separata kartor för dessa ämnen under löptiden för nästa förvaltningsplanscykel för 
avrinningsdistrikt, från 2015 till 2021.
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Ändringsförslag 8

Förslag till direktiv
Skäl 18b (nytt)

Kommissionens förslag Ändringsförslag

(18b) Det är viktigt att ordentlig 
information om EU:s ytvattenstatus och 
om resultaten av strategierna mot den 
kemiska föroreningen i god tid görs 
tillgänglig för allmänheten. För att öka 
denna informations tillgänglighet och 
klarhet bör en gemensam webbplats som 
ger information om förvaltningsplanerna 
för avrinningsdistrikt samt översyner och 
uppdateringar av dem göras tillgänglig i 
varje medlemsstat.

Or. en

Motivering

Medborgare har rätt att i god tid få utförlig information om status i EU:s vatten och om 
resultaten av de strategier som införs mot kemiska föroreningar. En medveten och 
välinformerad allmänhet är nyckeln till en framgångsrik vattenpolitik.

Ändringsförslag 9

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 och de 
metoder som används för att övervaka 
ämnena på denna bevakningslista. Det är 
av särskild betydelse att kommissionen 
genomför lämpliga samråd under sitt 
förberedande arbete, inklusive på 
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expertnivå.

Or. en

(Se ändringsförslaget till skäl 23.)

Motivering

Att utarbeta tekniska specifikationer för övervakning är en viktig del av bevakningslistans 
funktion, och därför bör detta ske med delegerade akter och inte med genomförandeakter.

Ändringsförslag 10

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 
genomförandebefogenheter.

(23) I syfte att säkerställa enhetliga villkor 
för genomförandet av detta direktiv 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 
genomförandebefogenheter.

Or. en

(Se ändringsförslaget till skäl 21.)

Ändringsförslag 11

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 2
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 3 – punkt 5a (ny)
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Kommissionens förslag Ändringsförslag

5a. Medlemsstaterna ska genom 
informationsåtgärder och 
kommunikationsinsatser sprida kunskap 
om de resultat och de effekter som de 
åtgärder som vidtagits för att förhindra 
ytvattenföroreningar haft, särskilt genom 
att se till att en gemensam webbplats 
upprättas som ger information om och 
tillgång till de uppdaterade 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som utarbetats i enlighet med artikel 13.7 
i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Medborgare har rätt att i god tid få utförlig information om status i EU:s vatten och om 
resultaten av de strategier som införs mot kemiska föroreningar. En medveten och 
välinformerad allmänhet är nyckeln till en framgångsrik vattenpolitik.

Ändringsförslag 12

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 5
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, minst en gång vart 
tredje år för att ge tillräckliga data för en 
långsiktig trendanalys i enlighet med 
artikel 3.6, 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 
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avrinningsdistrikt.

Or. en

Motivering

Den lägsta övervakningsfrekvens som ska tillämpas för vanligt förekommande, långlivade, 
bioackumulerande och toxiska ämnen bör tydligt anges.

Ändringsförslag 13

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 
unionsomfattande övervakningsdata ska 
samlas in för att, tillsammans med data 
från karakteriseringar och 
övervakningsprogram 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

Det bör klargöras att bevakningslistan blir ytterligare ett instrument förutom de som redan är 
i bruk för att stödja kommande prioriteringsarbeten och översyner av listan över prioriterade 
ämnen.

Ändringsförslag 14

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 6
Direktiv 2008/105/EG
Artikel 8b – punkt 2
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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 och tekniska specifikationer 
för övervakning av ämnena på 
bevakningslistan. Bevakningslistan ska 
gälla i fyra år från den dag den antagits 
eller tills en ny lista upprättas av 
kommissionen. 

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 8b, punkt 6.)

Motivering

Bevakningslistans giltighet bör tidsbegränsas för att förbättra dess dynamiska karaktär och 
framhäva att ämnena inte bör vara kvar på listan längre än nödvändigt. Att utarbeta tekniska 
specifikationer för övervakning är dessutom en viktig del av bevakningslistans funktion, och 
därför bör detta ske med delegerade akter och inte med genomförandeakter.

Ändringsförslag 15

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 den1

[…].

3. Kommissionen ska utarbeta den första 
bevakningslistan enligt punkt 1 senast den1

[…]. Den första bevakningslistan ska 
innehålla bland annat de ämnen som 
anges i bilaga II till detta direktiv. 

_________________
1 12 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

_________________
1 12 månader efter det att direktivet trätt i 
kraft. 

Or. en
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Motivering

För att underlätta införandet av bevakningslistan är det lämpligt att ange några ämnen som 
inger betänkligheter och om vilka man redan nu vet att insamlandet av ytterligare 
övervakningsdata via bevakningslistan kommer till nytta.

Ändringsförslag 16

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 6 månader efter det att ämnet tas upp 
på bevakningslistan. 

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör få den tid de behöver för att införa övervakning av nya ämnen, särskilt 
när listan över ämnena som ska övervakas förändras dynamiskt över tid.

Ändringsförslag 17

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 
övervakningsstation plus en station per i
genomsnitt 20 000 km2 geografiskt 
område. 
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Or. en

Motivering

Den föreslagna metoden att beräkna antalet övervakningsstationer medger en jämnare 
fördelning bland medlemsstaterna med mycket olika ytareor. Metoden ger resultat som 
mycket påminner om andra metoder där man uttryckligen tar hänsyn till varje medlemsstats 
totala folkmängd, men är tydligare och lättare att tillämpa.

Ändringsförslag 18

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 två gånger per år.

Or. en

Motivering

Övervakningsfrekvensen bör utökas så att man kan samla in en statistiskt signifikant 
datamängd, särskilt som antalet övervakningsstationer begränsas.

Ändringsförslag 19

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 

6. Kommissionen får anta 
genomförandeakter om fastställande av 
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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.

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.

Or. en

(Se ändringsförslaget till artikel 8b, punkt 2.)

Ändringsförslag 20

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

6a. Följande artikel 8c ska införas:
Artikel 8c
”Övergångsbestämmelser för offentlig 
information och redovisning
För ämnen med nummer 2, 15, 20, 22, 23, 
34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 och 
48 i del A av bilaga I i detta direktiv får 
medlemsstaterna presentera 
informationen om deras kemiska status 
fristående från de övriga ämnenas för den 
första uppdateringen av 
förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt i enlighet med artikel 
13.7 i direktiv 2000/60/EG utan att det 
påverkar kraven i avsnitt 1.4.3 i bilaga V i 
detta direktiv beträffande presentationen 
av den övergripande kemiska statusen och 
de mål och skyldigheter som fastställs i 
artiklarna 4.1 a, 11.3 k och 16.6 i detta 
direktiv.”

Or. en
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Motivering

Kartor som presenterar ytvattnets kemiska status bör inte färgas röda (dvs. visa brist på god 
status) bara på grund av en förändring i data som infört nya ämnen eller uppdaterade 
miljökvalitetsnormer för befintliga ämnen. Denna övergångsbestämmelse tillåter 
medlemsstaterna att presentera kompletterande separata kartor för dessa ämnen under 
löptiden för nästa förvaltningsplanscykel för avrinningsdistrikt, från 2015 till 2021.

Ändringsförslag 21

Förslag till direktiv
Artikel 2 – led 10a (ny)
Direktiv 2008/105/EG
Bilaga II

Kommissionens förslag Ändringsförslag

10a. Bilaga II ska ersättas med texten i 
bilaga IIa till detta direktiv.

Or. en

Motivering

En bilaga med en lista på ämnen som ska införas i den första bevakningslistan föreslås.

Ändringsförslag 22

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 III ska utgå.

Or. en
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Ändringsförslag 23

Förslag till direktiv
Artikel 3 – punkt 1 – fotnot

Kommissionens förslag Ändringsförslag

12 månader efter antagandet av detta 
direktiv.

12 månader efter det att detta direktiv trätt 
i kraft. 

Or. en

Ändringsförslag 24

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

Kommissionens förslag Ändringsförslag

Vad beträffar punkterna 1, 2, 5, 9 och 10 i 
artikel 2 i detta direktiv ska 
medlemsstaterna tillämpa dessa 
bestämmelser för första gången för den 
översyn och uppdatering av 
åtgärdsprogrammen och 
förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt som ska genomföras i 
enlighet med artikel 11.8 och artikel 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Det bör 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 2015 i syfte att nå god kemisk status för dessa ämnen till 
2021.
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Ändringsförslag 25

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 46

Kommissionens förslag

(46) 17-alfa-
etinylöstradiol

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

Ej 
tillämpligt

Parlamentets ändringsförslag

(46) 17-alfa-
etinylöstradiol

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 Miljökvalitetsnormer för dessa ämnen ska föreslås av kommissionen inom ramen för nästa 
översyn av listan över prioriterade ämnen i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. 
Dessa miljökvalitetsnormer ska beaktas i den följande översynen av åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i enlighet med artiklarna 11.8 och 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG för att få god kemisk ytvattenstatus för dessa ämnen till slutet av den 
motsvarande sexåriga förvaltningsplanscykeln för avrinningsdistrikt, utan att det påverkar 
artikel 4.4–4.9 i direktiv 2000/60/EG. Genom undantag från artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG 
ska det datum som avses i den sista meningen i artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG för dessa 
ämnen vara den 27 december 2016.

Or. en

Motivering

Miljökvalitetsnormer för ämnen av farmaceutisk relevans bör inte fastställas omedelbart. 
Förekomst på listan över prioriterade ämnen medger att man samlar omfattande data för 
riskbedömningar som tar ordentlig hänsyn till ämnenas hälsovinster. Kommissionen bör 
föreslå miljökvalitetsnormer för dessa ämnen i nästa översyn av listan 2016, och åtgärder bör 
införas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 2021 så att miljökvalitetsnormerna kan 
uppnås senast 2027. I avsaknad av ett EU-avtal har den sista meningen i fotnoten har lagts 
till för att inga miljökvalitetsnormer ska fastställas av medlemsstaterna före 2021.
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Ändringsförslag 26

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 47

Kommissionens förslag

(47) 17-beta-
östradiol

50-28-2 4 10-4 8 10-5 Ej 
tillämpligt

Ej 
tillämpligt

Parlamentets ändringsförslag

(47) 17-beta-
östradiol

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 Miljökvalitetsnormer för dessa ämnen ska föreslås av kommissionen inom ramen för nästa 
översyn av listan över prioriterade ämnen i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. 
Dessa miljökvalitetsnormer ska beaktas i den följande översynen av åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i enlighet med artiklarna 11.8 och 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG för att få god kemisk ytvattenstatus för dessa ämnen till slutet av den 
motsvarande sexåriga förvaltningsplanscykeln för avrinningsdistrikt, utan att det påverkar 
artikel 4.4–4.9 i direktiv 2000/60/EG. Genom undantag från artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG 
ska det datum som avses i den sista meningen i artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG för dessa 
ämnen vara den 27 december 2016.

Or. en

Motivering

Miljökvalitetsnormer för ämnen av farmaceutisk relevans bör inte fastställas omedelbart. 
Förekomst på listan över prioriterade ämnen medger att man samlar omfattande data för 
riskbedömningar som tar ordentlig hänsyn till ämnenas hälsovinster. Kommissionen bör 
föreslå miljökvalitetsnormer för dessa ämnen i nästa översyn av listan 2016, och åtgärder bör 
införas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 2021 så att miljökvalitetsnormerna kan 
uppnås senast 2027. I avsaknad av ett EU-avtal har den sista meningen i fotnoten har lagts 
till för att inga miljökvalitetsnormer ska fastställas av medlemsstaterna före 2021.
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Ändringsförslag 27

Förslag till direktiv
Bilaga II – tabellen – rad 48

Kommissionens förslag

(48) Diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 Ej 
tillämpligt10

Ej 
tillämpligt10

Parlamentets ändringsförslag

(48) Diklofenak 15307-79-6 – – – – –1

__________________________
1 Miljökvalitetsnormer för dessa ämnen ska föreslås av kommissionen inom ramen för nästa 
översyn av listan över prioriterade ämnen i enlighet med artikel 16.4 i direktiv 2000/60/EG. 
Dessa miljökvalitetsnormer ska beaktas i den följande översynen av åtgärdsprogram och 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt i enlighet med artiklarna 11.8 och 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG för att få god kemisk ytvattenstatus för dessa ämnen till slutet av den 
motsvarande sexåriga förvaltningsplanscykeln för avrinningsdistrikt, utan att det påverkar 
artikel 4.4–4.9 i direktiv 2000/60/EG. Genom undantag från artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG 
ska det datum som avses i den sista meningen i artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG för dessa 
ämnen vara den 27 december 2016.

Or. en

Motivering

Miljökvalitetsnormer för ämnen av farmaceutisk relevans bör inte fastställas omedelbart. 
Förekomst på listan över prioriterade ämnen medger att man samlar omfattande data för 
riskbedömningar som tar ordentlig hänsyn till ämnenas hälsovinster. Kommissionen bör 
föreslå miljökvalitetsnormer för dessa ämnen i nästa översyn av listan 2016, och åtgärder bör 
införas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 2021 så att miljökvalitetsnormerna kan 
uppnås senast 2027. I avsaknad av ett EU-avtal har den sista meningen i fotnoten lagts till för 
att inga miljökvalitetsnormer ska fastställas av medlemsstaterna före 2021.
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Ändringsförslag 28

Förslag till direktiv
Bilaga IIa (ny)

Kommissionens förslag

Parlamentets ändringsförslag
BILAGA IIa 

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

CAS-nummer1 EU-nummer2 Ämnets namn

1066-51-9 Ej tillämpligt Aminometylfosfonsyra (AMPA) 

298-46-4 206-062-7 Karbamazepin 

57-12-5 Ej tillämpligt Fri alkalicyanid 

1071-83-6 213-997-4 Glysofat 

15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen 

3380-34-5 222-182-2 Triklosan 

9029-97-4 231-175-3 Zink och zinkföreningar

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer: Europeiska förteckningen över befintliga kommersiella kemiska ämnen (Einecs) 
eller Europeiska förteckningen över förhandsanmälda ämnen (Elincs).

Or. en

Motivering

För att underlätta införandet av bevakningslistan är det lämpligt att ange några ämnen som 
inger betänkligheter och om vilka man redan vet att insamlandet av kompletterande 
övervakningsdata via bevakningslistan blir användbart. Valda ämnen innefattar bland annat 
ämnen som inger betänkligheter för dricksvatten, två farmaceutiska ämnen och nya 
föroreningar.
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MOTIVERING

Kemiska föroreningar är en av orsakerna till den alltmer ökande påfrestningen på 
vattenmiljön och på tillgången till och kvaliteten på rent och drickbart vatten för vårt 
samhälle. Att vidta lämpliga åtgärder för att övervaka kemiska föroreningar av vattnet är 
därför en viktig aspekt av hållbar vattenvård. 

Förorenat vatten är också ett av de viktigaste miljöproblem som EU-medborgarna tar upp. 
Europaparlamentet noterar i sin resolution av den 3 juli 2012 om genomförandet av EU:s 
lagstiftning på vattenområdet att enligt en Eurobarometerundersökning (mars 2012) anser 
68 procent av européerna att problem som rör kvaliteten hos och tillgången till vatten är 
allvarliga. 80 procent tror att kemiska föroreningar är ett hot mot vattenmiljön, 62 procent 
anser att de inte har fått tillräcklig information om problem som grundvatten, sjöar, floder och 
kustvatten i deras länder står inför, 67 procent menar att det mest effektiva sättet att hantera 
vattenproblem skulle vara att öka medvetenheten om vattenrelaterade problem, och 
73 procent anser att EU bör föreslå ytterligare åtgärder mot vattenproblemen i Europa.

Ramdirektivet om vatten (RDV) som antogs 2000 har en samordnad strategi för vattenpolitik 
som fokuserar på vattenvård i avrinningsområden och har hållbarhet som målsättning när det 
gäller den goda ekologiska, kemiska och kvantitativa status som europeiska vattendrag ska 
uppnå till 2015. RDV innehåller särskilt strategier mot föroreningar.

I det sammanhanget fastställer direktivet en lista på prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område, nämligen kemiska ämnen som utgör en betydande risk för eller via vattenmiljön på 
EU-nivå. För att nå en god kemisk status på ytvattnet måste vattendragen uppfylla de 
miljökvalitetsnormer som fastställts för dessa ämnen. De farligaste bland dessa ämnen 
identifieras som prioriterade farliga ämnen på grund av att de är långlivade, 
bioackumulerande och/eller toxiska. De åtgärder som man inom RDV beslutat om syftar till 
att utsläpp av prioriterade ämnen i vattenmiljön gradvis minskar eller när det gäller 
prioriterade farliga ämnen att de upphör eller stegvis elimineras.

Kommissionen föreslår att man i RDV och i direktivet om miljökvalitetsnormer uppdaterar 
listan på prioriterade ämnen på vattenpolitikens område, vilket enligt RDV ska ske minst vart 
fjärde år. Förslaget
 utökar listan med 15 nya prioriterade ämnen, av vilka 6 betecknas som prioriterade 

farliga ämnen,
 reviderar miljökvalitetsnormerna för sju befintliga prioriterade ämnen,
 betecknar två befintliga prioriterade ämnen som prioriterade farliga ämnen,
 inför krav på att mäta koncentrationen av flera ämnen i biota, dvs. i vattenorganismer 

som fisk eller skaldjur,
 inför särskilda bestämmelser för ämnen som uppträder som allmänt förekommande 

långlivade, bioackumulerande och toxiska ämnen (allmänt förekommande PBT-ämnen),
 presenterar en ny bevakningslista för att övervaka ämnen som inger betänkligheter; 

listan syftar till att samla in data för kommande prioriteringsarbeten.



PR\909091SV.doc 27/29 PE492.914v01-00

SV

Föredraganden välkomnar kommissionens förslag och anser att vissa modifieringar skulle 
göra direktivet tydligare, mer effektivt för att nå resultatet ”god status” för EU:s ytvatten och 
också lättare att genomföra för medlemsstaterna. De viktigaste punkter som togs upp i de 
ändringsförslag som lagts till förslaget sammanfattas nedan. 

Nya prioriterade ämnen

I förslaget lägger man till 15 kemikalier till listan på 33 föroreningar som övervakas och 
kontrolleras i EU:s ytvatten. Dessa inbegriper industrikemikalier, biocider, 
växtskyddsprodukter och för första gången tre ämnen av farmaceutisk relevans. Ämnena har 
valts på grundval av vetenskapliga belägg för att de kan utgöra en avsevärd risk.

I första hand anser föredraganden att inga ytterligare nya ämnen bör införas i listan över 
prioriterade ämnen. Även om det obestridligen är medlagstiftares rätt att lägga till eller ta bort 
ämnen, är det viktigt att respektera den vetenskapliga integriteten och öppenheten i den 
tekniska prioriteringsprocess som kommissionen för. Det är att föredra att i stället införa 
ämnen som inger betänkligheter på bevakningslistan (se nedan). 

Föredraganden har vissa betänkligheter mot att införa de tre ämnena av farmaceutisk relevans 
på listan: det naturliga hormonet östradiol och det syntetiska hormonet etinylöstradiol, vilka 
båda har hormonstörande egenskaper och det antiinflammatoriska icke-steroida läkemedlet 
diklofenak. Att fastställa miljökvalitetsnormer för dessa tre ämnen på grundval av vad vi nu 
vet om deras förekomst i och effekter på vattenmiljön kan vara problematiskt på grund av den 
stora betydelse som överväganden om människors hälsa har. Vattenpolitik bör inte vara direkt 
avgörande för medlemsstaternas hälsopolitik.

Å andra sidan visar den tekniska process som kommissionen för och Vetenskapliga 
kommittén för hälso- och miljörisker stöder att det verkligen finns ett problem för EU:s vatten 
som helt enkelt inte får ignoreras. Föredragandens förslag är att behålla de tre ämnena på 
listan över prioriterade ämnen men att ta bort deras miljökvalitetsnormer. 
Miljökvalitetsnormerna kommer att föreslås av kommissionen i nästa översyn av listan om 
fyra år. Detta medger insamlandet av mer omfattande data som tar hänsyn till de senaste 
vetenskapliga undersökningarna och ger en bättre redogörelse för folkhälsovinster i 
motsvarande riskbedömningar och på så sätt mildrar det mesta av intressenternas oro. 
Ämnena kommer sedan att införas i förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 2021 för att 
miljökvalitetsnormerna ska kunna uppfyllas till 2027.

Tidsram och kostnadseffektivitet för genomförandet

I RDV är man oklar över den exakta tidsramen för genomförandet av åtgärderna för att kunna 
uppfylla miljökvalitetsnormerna för nya ämnen eller de uppdaterade miljökvalitetsnormerna 
för befintliga ämnen. Det är naturligtvis omöjligt att ämnen vars miljökvalitetsnormer införs 
eller uppdateras i dag kan anses ha ”god status” 2015, och därför är det viktigt att förtydliga 
texten för att undvika all rättslig osäkerhet beträffande denna punkt. Åtgärder för att begränsa 
föroreningar av dessa ämnen bör införas i nästa översyn av förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt 2015 så att miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas till 2021.
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Samtidigt som en lönsamhetsanalys har införts för vart och ett av dessa ämnen i 
kommissionens konsekvensbedömning bör man dessutom framhäva att medlemsstaterna 
själva har den bästa möjligheten att bedöma vilka åtgärder som är mest effektiva och bör 
sättas in för att nå RDV:s mål. Ett kostnadseffektivt genomförande kan särskilt fullföljas 
genom källkontrollmekanismer som redan finns att tillgå i gällande lagstiftning som Reach
(registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av kemikalier) och som tar 
vederbörlig hänsyn till betydelsen av socioekonomiska faktorer. Man bör också erinra om att 
enligt RDV kan medlemsstaterna motivera förlängningar av tidsfrister eller mindre stränga 
miljömål på grundval av orimliga kostnader.

Samtidigt bör vilseledande information till allmänheten undvikas. Kartor över den kemiska 
statusen på EU:s vatten bör inte plötsligt visa att ytvattnet inte lyckas nå god kemisk status när 
detta bara är en följd av nya strängare krav eller av att nya ämnen tillagts. En 
övergångsbestämmelse bör medge att medlemsstaterna utger separata kartor utan att det 
påverkar det övergripande målet att nå en god kemisk status till 2021.

Allmänt förekommande PBT-ämnen

Föredraganden välkomnar bestämmelserna i förslaget som medger att medlemsstaterna 
minskar övervakningsinsatserna för långvariga, bioackumulerande och toxiska ämnen som 
allmänt förekommer i vattenmiljön och tillåter en separat presentation av deras 
koncentrationer för att undvika att dölja förbättringar som nåtts för andra ämnen. Man föreslår 
att en lägsta övervakningsfrekvens ska anges för dessa ämnen.

Bevakningslista

Föredraganden välkomnar den bevakningslista som föreslås av kommissionen som ett 
effektivt sätt att bryta det befintliga dödläget mellan behovet av att övervaka ämnen för att 
reglera dem eller reglera ämnen för att övervaka dem. För att bevakningslistan ska fungera 
som den är tänkt bör den vara obligatorisk, som föreslås i förslaget.

Föredraganden föreslår att begränsa giltigheten för listan till fyra år för att undvika att 
övervakningsskyldigheter gäller för obestämd tid, särskilt om delegeringen av befogenheter 
till kommissionen för att utarbeta och uppdatera listan återkallas. Ett nytt system för att 
bestämma antalet övervakningsstationer föreslås för att minska obalanser mellan stater med 
mycket olika ytareor samt en ökning av övervakningsfrekvensen för att stärka uppgifternas 
statistiska relevans.

Dessutom föreslås att ett antal ämnen som kan inge betänkligheter för EU:s vatten direkt 
införs på den första bevakningslistan. Dessa ämnen har valts ut bland dem för vilka bristen på 
tillförlitliga övervakningsdata är ett av de viktigaste hindren för ett välgrundat vetenskapligt 
beslut om deras risknivå. Listan omfattar ämnen som kan utgöra en risk för dricksvatten, två 
ytterligare ämnen av farmaceutisk relevans och nya föroreningar som nyligen utförda 
undersökningar har funnit vara eventuellt problematiska för vatten.
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Allmänhetens medvetenhet

Som ovan nämnts är kemiska föroreningar av vattnet ett mycket viktigt miljöproblem för 
EU:s medborgare. Föredraganden anser att politiska påtryckningar som kommer från en 
medveten och välinformerad allmänhet är det enda sättet att nå framgång på vattenpolitikens 
område. Åtgärder mot föroreningar av vatten bör inte ses som kostnadskrävande pålagor som 
kommer från Bryssel, utan snarare som ett gemensamt intresse för medborgarna.  

Man föreslår därför att skapa medvetenhet hos allmänheten genom informationsåtgärder och 
kommunikationsinsatser om de resultat och de effekter som åtgärderna mot föroreningarna av 
ytvattnet haft, särskilt genom att upprätta webbplatser som ger tillgång till de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som medlemsstaterna fastställt.

* * *

Föredraganden har uppskattat de många förslag som skuggföredragandena och kollegerna i 
Europaparlamentet gett honom. För att hålla den beslutsfattande processen lika genomskinligt 
klar som det vatten vi vill ha organiserade föredraganden två utfrågningar för intressenter för 
att ge företrädare för organisationer som den europeiska kemiindustrins samarbetsorganisation 
Cefic, Europeiska miljöbyrån, Eppa, Europeiska vattenbolagsorganisationen, Greenpeace, 
Novartis, SustainPharma och Världsnaturfonden möjlighet att uttrycka sin oro. Separata 
möten hölls med paraplyorganisationer som Cefic, VCI, Österrikiska handelskammaren och 
med företrädare för nationella delegationer. Föredraganden har också haft möten med rådets 
danska och cypriotiska ordförandeskap. Föredraganden bär ensam ansvaret för de förslag han 
valt att ta med i sitt förslag till betänkande.


