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KORT BEGRUNDELSE

Hvorfor dette forslag fra Kommissionen?

Rammedirektivet om vand, som blev vedtaget i december 2000, har til formål at undgå 
yderligere forringelse af vandets kvalitet og at udvide beskyttelsen af vandmiljøet. Det 
forsøger generelt at bekæmpe forurening og foreskriver i denne forbindelse en udfasning af 
den kemiske forurening, særlig standsning eller progressiv eliminering af udledninger, 
emissioner og tab af prioriterede stoffer og prioriterede farlige stoffer, som udgør en 
uacceptabel risiko for eller via vandmiljøet.
.
Politikken på vandområdet gennemføres på baggrund af vandområdeplaner. Medlemsstaterne 
skal træffe de nødvendige foranstaltninger til at forebygge forringelse af tilstanden for alle 
overfladevandområder, men også til at genoprette og forbedre deres kvalitet.

Formålet med dette forslag er - under anvendelse af vandrammedirektivets artikel 16, stk. 7 -
at kontrollere og sikre, at der er opnået et højt beskyttelsesniveau ved at indføre 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, dvs. koncentrationsgrænser for at beskytte 
mennesker, plante- og dyreliv på grundlag af informationer om et stofs toksicitet, persistens 
og potentielle bioakkumulering og dets udvikling i miljøet.

Miljøkvalitetskravene sigter mod at forbedre miljøkvaliteten, men også mod at harmonisere 
de økonomiske forhold i det indre marked, idet der er stor forskel på kravene medlemsstaterne 
imellem.

Forurenende stoffer, der stammer fra landbruget

Forurenende stoffer kan slippe ud i miljøet fra forskellige kilder, f.eks. landbrug, industri 
(tungmetaller, opløsningsmidler osv.) og forbrænding.

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikters udtalelse er koncentreret om 
landbrugets vandforurening, mere præcist om pesticider, eftersom nitrater ikke er omfattet af 
dette forslag til direktiv.

Pesticider dukker ofte op i forbindelse med forringelse af den økologiske tilstand for 
overfladevand og kystvande, fordi de kan forblive længe i miljøet og transporteres over lange 
afstande. Det er også en forurening, som er svær at indkredse, idet den er et resultat af 
strømninger, af direkte tab i jorden og i luften samt af udvaskning fra planter gennem regn 
osv. 

I listen over prioriterede stoffer (bilag 1, del A) optræder der mange pesticider: 1, 3, 8, 9, 13, 
14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Nogle af stofferne anvendes ikke længere inden for landbruget, 
men der bliver stadig registreret forekomster i visse floders sedimenter. De otte andre 
forurenende stoffer, som er omfattet af dette forslag til direktiv (bilag 1, del B), er alle 
pesticider.

Idet der stadig findes enorme mængder pesticider i vandmiljøet, bør landbruget fortrinsvis 
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prioritere produkter, der ikke er skadelige for miljøet, de mest effektive 
udbringningsteknikker, stødpudezoner mellem markerne og vandløbene, begrænsning af 
aerosolspredning under sprøjtning fra luften osv. Disse punkter vil hovedsagelig blive 
behandlet i teksterne om pesticider, som er under vedtagelse.

Ordførerens holdning

Man kan ikke undersøge dette forslag til et direktiv om fastlæggelse af miljøkvalitetskrav 
inden for vandpolitikken isoleret, for en stor del af foranstaltningerne til beskyttelse af miljøet 
stammer fra anvendelsesområdet for andre EF-retsakter, som eksisterer eller er under 
vedtagelse. 

Det er derfor nødvendigt at sørge for at undgå modstrid mellem målene og bestemmelserne i 
andre EF-retsakter og ikke foregribe dem, som skal vedtages i de kommende måneder, for at 
hver brik i puslespillet skal passe perfekt til de andre. 

Der skal således tages hensyn til de eksisterende direktiver som f.eks. direktiv 80/778/EØF 
om kvaliteten af drikkevand, direktiv 91/414/EØF om godkendelse af markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, IPPC-direktivet (integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening), som blev vedtaget i 1996, rammedirektivet om vand (2000/60/EF) og tekster 
under vedtagelse som f.eks. REACH-direktivet, temastrategien for bæredygtig anvendelse af 
pesticider, direktivet om bæredygtig anvendelse af pesticider samt revisionen af pesticid-
direktivet.

I dag er det dog svært at bestemme, om målene i rammedirektivet om vand vil kunne nås ved 
gennemførelsen af disse andre supplerende retsakter, eller om et fællesskabsinitiativ fortsat er 
nødvendigt. Der bør derfor foretages en formel evaluering af de eksisterende lovgivninger for 
at afhjælpe manglerne og foreslå forbedringer samt fremme en reelt integreret tilgang til den 
europæiske vandpolitik og i bredere forstand til miljøpolitikken. 

Kommissionen har valgt at fremlægge et forslag, der begrænser sig til at fastsætte nogle 
miljøkvalitetskrav, som er harmoniseret på EF-plan, men uden at indføre yderligere 
"emissionskontroller" i forhold til de eksisterende EF-retsakter. Den overlader det dermed til 
medlemsstaterne at fastsætte regler for de andre forurenende stoffer på nationalt niveau. 
Denne løsning, der bliver præsenteret som den mest fleksible, bedst passende og 
fordelagtigste ud fra et økonomisk synspunkt, kan kritiseres, fordi Kommissionen, for at 
legitimere fastsættelsen af miljøkvalitetskrav på EF-plan, netop fremhæver argumentet for en 
harmonisering til fordel for de økonomiske forhold og for en reduktion af medlemsstaternes 
bureaukratiske opgaver.

Miljøkvalitetskravene omfatter indvande (vandløb og søer) og overgangsvande (kystvande). 
Artikel 16, stk. 2, i rammedirektivet om vand opfordrer Kommissionen til at "forelægge 
forslag til kvalitetskrav for koncentrationerne af de prioriterede stoffer i overfladevand, 
sedimenter eller biota".

Det udarbejdede forslag begrænser sig dog til overfladevand, idet der ifølge Kommissionen 
mangler detaljerede og troværdige oplysninger om forekomsten af stoffer i biota og 
sedimenter, undtagen for tre stoffers vedkommende. Det påhviler endnu engang 
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medlemsstaterne at supplere miljøkvalitetskravene, som er fastsat på EF-plan, men man kan 
spørge sig selv, med hvilke midler de vil opnå dette.
Dette er et dårligt valg, for mange forurenende stoffer aflejrer og ophober sig i flodlejerne og 
skaber på denne måde risiko for gennemtrængning og derved forurening af grundvandet og 
for en stor spredning af forurenende stoffer, nogle gange helt til kystområdet, når floderne er 
uddybede.   

Ordføreren bemærker også, at der ikke er taget højde for stoffernes mulige interaktioner og 
ophobninger.

Ordføreren er bekymret over, at medlemsstaterne får mulighed for at fastsætte nogle 
overgangsområder, hvor grænserne må overskrides. Det antages rent faktisk, at industrierne 
opfører anlæg til rensning og dekontaminering af deres udledninger, for at disse kan 
overholde de fastsatte krav, så denne dispensation forekommer ikke nødvendig. Hvad angår 
landbruget, er det svært at identificere nogle konkrete punktkilder. 

Der er defineret to typer af harmoniserede miljøkvalitetskrav: Et miljøkvalitetskrav, der 
bygger på en højest tilladt koncentration og kontrollerer forureningen på kort sigt, og et 
miljøkvalitetskrav, der bygger på et årsgennemsnit.
.
Referenceperioden for måling af de værdier for forurenende stoffer, som skal anføres i 
oversigten, er et år og tre år for pesticiderne, idet de anvendte doser og tabet i naturen varierer 
fra år til år efter de klimatiske forhold.

Det bør dog tages i betragtning, at risikoen for forurening er højest, når anvendelsen gentagne 
gange sker på samme sted og samtidig med et prioriteret stof, hvilket netop er tilfældet med 
pesticiderne, som især anvendes i landbruget fra marts til september. Men forringelserne af 
økosystemerne kan være uigenkaldelige eller meget skadelige under den mest intense 
anvendelsesperiode for pesticiderne. Der bør derfor beregnes et gennemsnit på tre år for 
pesticiderne, men et gennemsnit af udtagne koncentrationer under gennemførelsesperioden.

Idet emissioner, udledninger og tab af prioriterede stoffer skal udfases eller fuldstændig 
standses, er det nødvendigt, at medlemsstaterne, når de udarbejder deres oversigt, tilknytter 
den en passende tidsplan for at opnå dette mål. 
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ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter opfordrer Udvalget om Miljø, 
Folkesundhed og Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende 
ændringsforslag i sin betænkning:

Kommissionens forslag1 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) I henhold til artikel 174 i traktaten om 
oprettelse af Det Europæiske Fællesskab 
bygger Fællesskabets miljøpolitik på 
forsigtighedsprincippet og princippet om 
forebyggende indsats, princippet om 
indgreb over for miljøskader fortrinsvis ved 
kilden og princippet om, at forureneren 
betaler.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 1 A (ny)

(1a) Forskriftsmæssige økologiske 
landbrugsmetoder er nødvendige for at 
sikre en god vandkvalitet.

Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 4 A (ny)

(4a) Direktiv 2000/60/EF omfatter i artikel 
11, stk. 2, og bilag VI, del B, om 
indsatsprogrammet en ikke-udtømmende 
liste over supplerende foranstaltninger, 
som medlemsstaterne kan vælge at vedtage 
som led i indsatsprogrammet, herunder 
bl.a.
- retsakter
- administrative ordninger og

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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- forhandlede miljøaftaler.

Begrundelse

Ud over retsakter bør også de "supplerende" foranstaltninger som beskrevet i artikel 11, stk. 
4, og bilag VI, del B, i vandrammedirektivet (2000/60/EF) nævnes som mulige løsninger, hvis 
kravene ofte tilsidesættes, da mere frivillige, stimulerende foranstaltninger ofte er mere 
effektive end en rent juridisk tilgang. Dette vil være med til at styrke opbakningen til direktivet 
som sådant og miljølovgivningen i almindelighed.

Ændringsforslag 4
BETRAGTNING 5 A (ny)

(5a) Eftersom størstedelen af de andre EF-
bestemmelser endnu ikke er fuldt ud 
vedtaget og taget i anvendelse, er det 
vanskeligt at afgøre, om målene i 
rammedirektivet om vand vil kunne nås ved 
gennemførelsen af disse politikker, eller om 
et andet fællesskabsinitiativ er nødvendigt. 
Derfor ville det være nyttigt at foretage en 
formel evaluering af sammenhæng og 
effektivitet i forhold til samtlige de EF-
retsakter, der direkte eller indirekte skal 
bidrage til en god vandkvalitet.

Ændringsforslag 5
BETRAGTNING 7

(7) I EF's interesse og af hensyn til mere 
effektive regler for beskyttelse af 
overfladevand bør der for forurenende 
stoffer, der er klassificeret som prioriterede 
stoffer, opstilles miljøkvalitetskrav på EF-
plan, mens medlemsstaterne for andre 
forurenende stoffer kan fastsætte eventuelt 
påkrævede regler på nationalt plan under 
iagttagelse af de relevante EF-bestemmelser. 
Otte forurenende stoffer, der er omfattet af 
Rådets direktiv 86/280/EØF af 12. juni 1986 
om grænseværdier og kvalitetsmålsætninger 
for udledninger af visse farlige stoffer, der er 
opført på liste I i bilaget til direktiv 
76/464/EØF, og som indgår i den gruppe af 
stoffer, som der skulle være opnået god 
kemisk status for i 2015, blev imidlertid ikke 

(7) I EF's interesse og af hensyn til mere 
effektive regler for beskyttelse af 
overfladevand bør der for forurenende 
stoffer, der er klassificeret som prioriterede 
stoffer, opstilles miljøkvalitetskrav på EF-
plan, mens medlemsstaterne for andre 
forurenende stoffer kan fastsætte regler på 
nationalt plan under iagttagelse af de 
relevante EF-bestemmelser. Otte 
forurenende stoffer, der er omfattet af Rådets 
direktiv 86/280/EØF af 12. juni 1986 om 
grænseværdier og kvalitetsmålsætninger for 
udledninger af visse farlige stoffer, der er 
opført på liste I i bilaget til direktiv 
76/464/EØF, og som indgår i den gruppe af 
stoffer, som der skulle være opnået god 
kemisk status for i 2015, blev imidlertid ikke 
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opført på listen over prioriterede stoffer. De 
fælles krav, der er opstillet for disse 
forurenende stoffer, har dog vist sig nyttige, 
og reguleringen af kravene bør fortsat ske på 
EF-plan.

opført på listen over prioriterede stoffer. De 
fælles krav, der er opstillet for disse 
forurenende stoffer, har dog vist sig nyttige, 
og reguleringen af kravene bør fortsat ske på 
EF-plan.

Ændringsforslag 6
BETRAGTNING 10

(10) Da der mangler udtømmende og 
pålidelige oplysninger om koncentrationerne 
af prioriterede stoffer i biota og sedimenter 
på EF-plan, og da oplysninger om 
overfladevand synes at give tilstrækkeligt 
grundlag for generel beskyttelse og effektiv 
forureningsbekæmpelse, bør der på 
indeværende tidspunkt alene fastsættes 
værdier for miljøkvalitetskrav til 
overfladevand. For hexachlorbenzen, 
hexachlorbutadien og kviksølv er det 
imidlertid ikke muligt at sikre beskyttelse 
mod indirekte virkninger og sekundær 
forgiftning alene ved miljøkvalitetskrav til 
overfladevand på EF-plan. Der bør derfor i 
disse tilfælde opstilles miljøkvalitetskrav til 
biota. For at give medlemsstaterne en vis 
smidighed i forhold til deres 
overvågningsstrategi bør de have mulighed 
for enten at overvåge disse 
miljøkvalitetskrav og kontrollere, at de 
overholdes i biota, eller at omsætte dem til 
miljøkvalitetskrav til overfladevand. 
Desuden er det op til medlemsstaterne at 
opstille miljøkvalitetskrav til sedimenter 
eller biota, når det er nødvendigt og 
hensigtsmæssigt at supplere de på EF-plan 
fastsatte miljøkvalitetskrav. Endvidere bør 
medlemsstaterne sikre, at de aktuelle 
forureningsniveauer i biota og sedimenter 
ikke stiger, eftersom sedimenter og biota 
fortsat er vigtige matricer til 
medlemsstaternes overvågning af visse 
stoffer med henblik på vurdering af
langtidsvirkningerne af menneskelig 
aktivitet og udviklingstendenser.

(10) Da der mangler udtømmende og 
pålidelige oplysninger om koncentrationerne 
af prioriterede stoffer i biota og sedimenter 
på EF-plan, og da oplysninger om 
overfladevand synes at give tilstrækkeligt 
grundlag for generel beskyttelse og effektiv 
forureningsbekæmpelse, bør der på 
indeværende tidspunkt alene fastsættes 
værdier for miljøkvalitetskrav til 
overfladevand. For hexachlorbenzen, 
hexachlorbutadien og kviksølv er det 
imidlertid ikke muligt at sikre beskyttelse 
mod indirekte virkninger og sekundær 
forgiftning alene ved miljøkvalitetskrav til 
overfladevand på EF-plan. Der bør derfor i 
disse tilfælde opstilles miljøkvalitetskrav til 
biota. I de andre tilfælde er det op til 
medlemsstaterne at oprette specifikke 
overvågningsprogrammer til sedimenter 
eller biota. Rent faktisk bør medlemsstaterne 
sikre, at de aktuelle forureningsniveauer i 
biota og sedimenter ikke stiger, eftersom 
sedimenter og biota fortsat er vigtige 
matricer til medlemsstaternes overvågning af 
visse stoffer med henblik på vurdering af 
langtidsvirkningerne af menneskelig 
aktivitet og udviklingstendenser.
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Ændringsforslag 7
ARTIKEL 2, STK. 1, AFSNIT 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder 
miljøkvalitetskravene for prioriterede 
stoffer, udtrykt i årsgennemsnit og højest 
tilladte koncentration som fastsat i bilag I, 
del A, og miljøkvalitetskravene for 
forurenende stoffer som fastsat i bilag I, del 
B.

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder 
miljøkvalitetskravene for prioriterede 
stoffer, udtrykt i årsgennemsnit eller, for 
forurenende stoffer, der er omfattet af 
direktiv 91/414/EØF og 2003/53/EF1, i 
gennemsnittet for anvendelsesperioden, 
justeret for sæsonudsving i volumen og 
anvendelsen af stofferne, og højest tilladte 
koncentration som fastsat i bilag I, del A, og 
miljøkvalitetskravene for forurenende stoffer 
som fastsat i bilag I, del B.
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2003/53/EF af 18. juni 2003 om 26. 
ændring af Rådets direktiv 76/769/EØF om 
begrænsning af markedsføring og 
anvendelse af visse farlige stoffer og 
præparater (nonylphenol, 
nonylphenolethoxylat og cement) (EUT L 
178 af 17.7.2003, s. 24).

Begrundelse

Der bør ved beregningen af gennemsnittet tages hensyn til, at anvendelsen af pesticider i 
landbruget er sæsonbetinget, og at koncentrationen af forurenende stoffer for 
overgangsvandes vedkommende varierer betydeligt efter volumen. Da det normalt ikke regner 
i sommermånederne, fører den første regn normalt betydeligt større mængder med sig.

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, STK. 1, AFSNIT 2 A (nyt)

Medlemsstaterne forbedrer kendskabet til 
og de tilgængelige oplysninger om de 
prioriterede stoffers kilder og 
forureningsvejene med henblik på at 
identificere målrettede og effektive 
kontrolmuligheder. 

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 2, STK. 1 A (nyt)
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1a. Når et vandløb løber gennem flere 
medlemsstater, skal 
overvågningsprogrammerne og de 
nationale registre samordnes, således at det 
undgås, at de medlemsstater, der ligger 
længere nede ad vandløbet, bliver straffet.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 2, STK. 3 A (nyt)

3a. Medlemsstaterne opfylder Rådets
direktiv 98/83/EF om kvaliteten af 
drikkevand1 og forvalter de forekomster af 
overfladevand, der anvendes til indvinding 
af drikkevand, i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EF. Dette 
kræver for de fleste stoffers vedkommende, 
at de obligatorisk overholder krav, der er 
strengere end miljøkvalitetskravene. 
1 EFT L 330 af 5.12.1998. Direktiv ændret 
ved Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1882/2003. (EUT L 
284 af 31.10.2003, s. 1).

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 3

Artikel 3 udgår
Overgangsområde, hvor kravene må 

overskrides
1. Medlemsstaterne udpeger 
overgangsområder, hvor koncentrationen 
af et eller flere forurenende stoffer kan 
overskride de relevante miljøkvalitetskrav, 
for så vidt som det øvrige 
overfladevandområdes opfyldelse af 
kravene ikke påvirkes deraf.
2. Under hensyntagen til de relevante 
bestemmelser i EF-retten fastsætter 
medlemsstaterne i hvert enkelt tilfælde 
udstrækningen af den del af
overfladevandområdet omkring 
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udledningspunktet, som skal klassificeres 
som overgangsområde. 
Medlemsstaterne lader en beskrivelse af 
alle afgrænsninger indgå i de 
vandområdeplaner, der er omhandlet i 
artikel 13 i direktiv 2000/60/EF.
3. Medlemsstaterne revurderer de 
godkendelser, der er omhandlet i direktiv 
96/61/EF, og den forudgående regulering, 
der er omhandlet i artikel 11, stk. 3, litra g), 
i direktiv 2000/60/EF, med henblik på 
gradvis at mindske udstrækningen af de i 
stk. 1 omhandlede overgangsområder, der 
er udpeget i vandområder, der påvirkes af 
udledning af prioriterede stoffer.
4. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF 
fastsætte, hvilken metode medlemsstaterne 
skal benytte til at udpege 
overgangsområderne, hvor kravene må 
overskrides.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 4, STK. 1 A (nyt)

1a. Medlemsstaterne udarbejder særlige 
overvågningsprogrammer for sedimenter 
og biota, idet de identificerer de arter og 
væv, der skal analyseres, og fastlægger, 
hvilken form resultaterne skal udtrykkes i, i 
overensstemmelse med organismernes 
sæsonbetingede variationer.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 4, STK. 2, AFSNIT 2

For prioriterede stoffer og forurenende 
stoffer, der er omfattet af direktiv 
91/414/EØF, kan dog som værdi anføres 
gennemsnittet af årene 2007, 2008 og 2009.

For prioriterede stoffer og forurenende 
stoffer, der er omfattet af direktiv 
91/414/EØF, kan dog som værdi anføres 
gennemsnittet af de vigtige perioder i årene 
2007, 2008 og 2009.

Begrundelse

Der bør ved beregningen af gennemsnittet tages hensyn til, at anvendelsen af pesticider i 
landbruget er sæsonbetinget, og at koncentrationen af forurenende stoffer for 
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overgangsvandes vedkommende varierer betydeligt efter volumen. Da det normalt ikke regner 
i sommermånederne, fører den første regn normalt betydeligt større mængder med sig.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 4, STK. 4, AFSNIT 2

Som referenceperiode ved fastsættelse af 
værdier i de ajourførte oversigter benyttes 
det sidste år, inden den pågældende analyse 
skal være afsluttet. For prioriterede stoffer 
og forurenende stoffer, der er omfattet af 
direktiv 91/414/EØF, kan dog som værdi 
anføres gennemsnittet af de seneste tre år 
inden afslutningen af analysen.

Som referenceperiode ved fastsættelse af 
værdier i de ajourførte oversigter benyttes 
det sidste år, inden den pågældende analyse 
skal være afsluttet. For prioriterede stoffer 
og forurenende stoffer, der er omfattet af 
direktiv 91/414/EØF, kan dog som værdi 
anføres gennemsnittet af de vigtige perioder 
i de seneste tre år inden afslutningen af 
analysen.

Begrundelse

Der bør ved beregningen af gennemsnittet tages hensyn til, at anvendelsen af pesticider i 
landbruget er sæsonbetinget, og at koncentrationen af forurenende stoffer for 
overgangsvandes vedkommende varierer betydeligt efter volumen. Da det normalt ikke regner 
i sommermånederne, fører den første regn normalt betydeligt større mængder med sig.

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 4, STK. 4 A (nyt)

4a. Emissioner, udledninger og tab af 
prioriterede stoffer skal udfases eller 
fuldstændig standses, og derfor er det 
nødvendigt, at medlemsstaterne knytter en 
tidsplan, som er tilpasset disse mål, til deres 
oversigt. 

Ændringsforslag 16
ARTIKEL 4, STK. 5

5. Kommissionen kontrollerer, at oversigtens 
tal for emissioner, udledninger og tab senest 
i 2025 er i overensstemmelse med målene 
om reduktion eller standsning i artikel 4, stk. 
1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF.

5. Kommissionen kontrollerer, at oversigtens 
tal for emissioner, udledninger og tab senest 
i 2025 er i overensstemmelse med målene 
om reduktion eller standsning i artikel 4, stk. 
1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF. 
Kommissionen foreslår konkrete 
foranstaltninger midtvejs i forløbet, hvis 
den observerer, at foranstaltningerne i dette 
direktiv ikke er anvendt, eller at målene 
ikke er nået.



AD\642350DA.doc 13/15 PE 382.209v02-00

DA

Ændringsforslag 17
ARTIKEL 4, STK. 6

6. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF 
fastsætte, hvilken metode medlemsstaterne 
skal benytte til at opstille oversigterne.

6. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF de tekniske specifikationer for 
analyserne, samt hvilken metode 
medlemsstaterne skal benytte til at opstille
oversigterne.

Ændringsforslag 18
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Kontrol af overholdelse

I tilfælde af hyppige overskridelser af de 
værdier, som miljøkvalitetskravene 
fastsætter, identificerer medlemsstaterne 
kilden og vedtager foranstaltninger, der er 
effektive, står i et rimeligt forhold til 
overtrædelsen og har en afskrækkende 
virkning i henhold til forskellige 
instrumenter, som f.eks. Rådets direktiver
91/414/EØF og 96/61/EF, med henblik på 
at begrænse markedsføringen og 
anvendelsen af visse stoffer på grund af 
den risiko, de udgør for vandmiljøet. 

Ændringsforslag 19
ARTIKEL 4 B (ny)

Artikel 4b
Opfølgningsforanstaltninger

Når oversigterne i henhold til artikel 4 er 
blevet offentliggjort og ajourført, foretager 
Kommissionen en revision af listen over 
prioriterede stoffer.
På baggrund af oversigternes resultater 
planlægges der foranstaltninger for de 
stoffer, som giver flest problemer.
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Ændringsforslag 20
ARTIKEL 9 A (ny)

Artikel 9a
Supplerende fællesskabsinitiativ

Kommissionen fastsætter klare og 
gennemsigtige procedurer, der etablerer en 
strømlinet og målrettet ramme for 
medlemsstaternes videregivelse af 
informationer om de prioriterede stoffer, 
som fremmer beslutningsprocessen på EF-
plan og giver mulighed for i fremtiden at 
opstille miljøkvalitetskrav til sedimenter 
eller biota samt foretage yderligere 
emissionskontrol.

Ændringsforslag 21
BILAG I, DEL C, PUNKT 2

2. Kolonne 6 og 7: For et givet 
overfladevandområde er MAC-EQS 
overholdt, hvis den koncentration, der er 
målt ved hvert repræsentativt målepunkt 
inden for vandområdet, ikke er højere end 
kravværdien.

2. Kolonne 6 og 7: For et givet 
overfladevandområde er MAC-EQS 
overholdt, hvis de koncentrationer, der er 
målt ved hvert repræsentativt målepunkt 
inden for vandområdet, ikke gentagne 
gange er højere end kravværdien.

Begrundelse

En højest tilladt koncentration er et godt hjælpemiddel til at bekæmpe forurening. Det er dog 
meget vidtgående at træffe foranstaltninger straks, første gang det konstateres, at en 
koncentration er blevet overskredet. Gentagen overskridelse af MAC-EQS er et bedre 
kriterium og vil også forhindre skødesløshed i overvågningen.
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