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KORTFATTAD MOTIVERING

Varför detta förslag från kommissionen?

Ramdirektivet om vatten, som antogs i december 2000, syftar till att förebygga all ytterligare 
försämring av vattenkvaliteten och stärka skyddet av vattenmiljön. Generellt syftar direktivet
till att bekämpa föroreningar, och därför ingår bestämmelser om en stegvis minskning av 
kemiska föroreningar, i synnerhet upphörande eller stegvis eliminering av utsläpp och spill av 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga ämnen som utgör en oacceptabel risk för eller 
genom vattenmiljön.

Vattenpolitiken genomförs på grundval av förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. 
Medlemsstaterna skall vidta de åtgärder som krävs för att förebygga en försämring av alla 
ytvattenförekomster, men även för att återställa och förbättra deras kvalitet.

Målet med detta förslag – enligt artikel 16.7 i ramdirektivet om vatten – är att kontrollera och 
garantera en hög skyddsnivå genom att fastställa miljökvalitetsnormer inom vattensektorn, 
dvs. tröskelvärlden för koncentrationer i syfte att skydda människan, floran och faunan på 
grundval av uppgifter om huruvida ett ämne är toxiskt, svårnedbrytbart och ackumuleras 
i miljön. 

Miljökvalitetsnormerna syftar till att förbättra miljöns kvalitet men även till att harmonisera 
de ekonomiska villkoren på den inre marknaden, eftersom det finns stora skillnader mellan 
normerna i de enskilda medlemsstaterna.

Föroreningar från jordbruket

Föroreningarna kan släppas ut i miljön från olika källor, t.ex. jordbruket, industrin 
(tungmetaller, lösningar), genom förbränning osv.

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling fokuserar på vattenföroreningar som 
härrör från jordbruket, mer exakt bekämpningsmedel. Nitrater berörs inte av detta förslag till 
direktiv.

Växtskyddsmedlen beskylls ofta för att de försämrar ytvattnens och kustvattnens ekologiska 
status, eftersom de kan stanna kvar i miljön under lång tid och transporteras över stora 
avstånd. Det är även fråga om en diffus förorening som är svår att utvärdera eftersom den 
uppstår genom avrinning, direkta utsläpp på marken och i luften, spill från växter på grund av 
regn, osv.

På förteckningen över prioriterade ämnen (bilaga 1, del A) finns många bekämpningsmedel: 
1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 18, 19, 26, 27, 29 och 33. Vissa av dem används inte längre inom 
jordbruket, men spår av dem kan ännu återfinnas i sediment i vissa vattenförekomster. De 
övriga åtta föroreningar som berörs av detta förslag till direktiv (bilaga 1, del B) är alla 
bekämpningsmedel.

Det finns fortfarande alltför stora mängder bekämpningsmedel i vattenmiljön, och därför bör 
man inom jordbruket prioritera produkter som är ofarliga för miljön, den mest effektiva 
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tillämpningstekniken, buffertzoner mellan åkrar och vattenförekomster, begränsning av 
utsläpp i luften till följd av besprutning osv. Dessa punkter kommer främst att behandlas i de 
texter som skall antas om bekämpningsmedel.

Föredragandens ståndpunkt

Förslaget till direktiv om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område kan inte 
behandlas separat, eftersom ett stort antal miljöskyddsåtgärder berör tillämpningsområdet för 
andra gemenskapsrättsakter som antingen redan finns eller som håller på att utarbetas.

Man bör således se till att inte skapa motsättningar mellan målen och bestämmelserna i andra 
gemenskapsrättsakter och inte heller föregripa rättsakter som kommer att antas inom de 
närmaste månaderna, för att varje pusselbit skall passa perfekt ihop med de övriga.

Man bör således ta hänsyn till gällande rättsakter, som direktiv 80/778/EEG om kvaliteten på 
dricksvatten, direktiv 91/414/EEG om utsläppande av växtskyddsmedel på marknaden, 
IPPC-direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (som 
antogs 1996), ramdirektivet om vatten (2000/60/EG) samt de texter som är under behandling, 
exempelvis Reach-direktivet, den temainriktade strategin för hållbar användning av 
bekämpningsmedel, direktivet om hållbar användning av bekämpningsmedel och översynen 
av direktivet om bekämpningsmedel.

I dagens läge är det emellertid svårt att avgöra om genomförandet av dessa övriga 
kompletterande rättsakter bidrar till att uppnå målen i ramdirektivet om vatten eller om det 
krävs en gemenskapsåtgärd. Därför bör man stadga om genomförandet av en formell 
utvärdering av befintliga rättsakter för att åtgärda brister, lägga fram förslag till förbättring 
samt främja en verkligt integrerad europeisk vattenpolitik och i vidare avseende även 
miljöpolitik.

Kommissionen har valt att lägga fram ett förslag som syftar till att inringa harmoniserade 
miljökvalitetsnormer för gemenskapen, utan att dock införa ytterligare ”utsläppskontroller” 
i gemenskapens befintliga rättsakter. Kommissionen överlåter därmed åt medlemsstaterna att 
fastställa nationella bestämmelser om övriga förorenande ämnen. Denna lösning, som 
presenterats som den mest flexibla, proportionerliga samt ekonomiskt mest fördelaktiga, kan 
emellertid kritiseras, eftersom kommissionen för att motivera införandet av 
gemenskapsomfattande miljökvalitetsnormer faktiskt redan har argumenterat för en 
harmonisering som gynnar de ekonomiska villkoren och minskar medlemsstaternas 
byråkratiska bördor.

Miljökvalitetsnormerna avser inlandsvatten (floder, sjöar) och vatten i övergångszon 
(kustvatten). I artikel 16.7 i ramdirektivet om vatten uppmanas kommissionen att ”lägga fram 
förslag om kvalitetsnormer för koncentrationen av de prioriterade ämnena i ytvatten, sediment 
eller biota”. 

Detta förslag koncentreras emellertid till ytvatten, eftersom det enligt kommissionen saknas 
detaljerade och tillförlitliga uppgifter om förekomsten av ämnen i biota och sediment med 
undantag för tre ämnen. Det överlåts åter en gång åt medlemsstaterna att komplettera de 
miljökvalitetsnormer som har fastställts på gemenskapsnivå, men man kan fråga sig vilka 
instrument medlemsstaterna har för att klara av detta. 
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Detta är ett beklagligt alternativ, eftersom många förorenande ämnen lagras och ackumuleras 
på flodbottnen, vilket medför risker för infiltration och därmed för förorening av 
grundvattenförekomster och omfattande spridning av ämnena, ibland ända till 
kustvattenområdena, då floderna är uppmuddrade.

Föredraganden noterar även att en eventuell samverkan mellan ämnena och deras 
koncentrationer inte har behandlats.

Föredraganden är oroad över att medlemsstaterna ges möjlighet att fastställa 
övergångsområden där tröskelvärdena får överskridas. Faktum är att industrierna förutsätts
inrätta anläggningar för att hantera och avgifta sina utsläpp tills de uppfyller normerna, och 
därför förefaller detta undantag inte nödvändigt. När det gäller jordbruket är det svårt att 
fastställa specifika utsläppspunkter.

Man har fastställt två slags harmoniserade miljökvalitetsnormer, nämligen en norm som 
grundar sig på den högsta tillåtna koncentrationen, genom vilken man således kontrollerar 
utsläppet på kort sikt, och en norm som grundar sig på det årliga medelvärdet.

Referensperioden för mätning av koncentrationer av förorenande ämnen som skall föras in 
i registren uppgår till ett år, och för bekämpningsmedel till tre år, eftersom de använda 
mängderna och utsläppen i naturen varierar från år till år, beroende på klimatförhållandena.

I vilket fall som helst bör man minnas att riskerna för föroreningar är större om ett prioriterat 
ämne samtidigt används upprepade gånger på ett och samma ställe. Detta är precis vad som är
fallet med sådana bekämpningsmedel som huvudsakligen används från mars till september 
inom jordbruket. Utsläppen i ekosystemen kan emellertid vara oåterkalleliga eller mycket 
skadliga under den period då bekämpningsmedlen används som intensivast. För 
bekämpningsmedlen bör man därför räkna ut ett genomsnitt över tre år men även beakta ett 
genomsnitt av koncentrationerna under tillämpningsperioden.

Slutligen bör spill och utsläpp av prioriterade ämnen minskas stegvis eller helt och hållet 
upphöra. Därför bör medlemsstaterna då de utarbetar sina register även ta fram ett lämpligt 
tidsschema för att uppnå detta mål.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 1A (nytt)

(1a) I enlighet med artikel 174 i fördraget
bygger gemenskapens miljöpolitik på 
försiktighetsprincipen och på principerna 
att förebyggande åtgärder bör vidtas, att 
miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid 
källan och att förorenaren skall betala. 

Ändringsförslag 2
SKÄL 1B (nytt)

(1b) Ett ekologiskt jordbruk som bedrivs på 
ett rationellt sätt är nödvändigt för att 
garantera god vattenkvalitet.

Ändringsförslag 3
SKÄL 4A (nytt)

(4a) I direktiv 2000/60/EG i artikel 11.2 och 
i del B i bilaga VI om åtgärdsprogrammet 
ingår en icke-uttömmande förteckning över 
kompletterande åtgärder som 
medlemsstaterna kan välja att anta som en 
del i åtgärdsprogrammet, bland annat:
– rättsliga instrument,
– administrativa instrument och
– förhandlade avtal om miljöskydd.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Motivering

Förutom rättsliga instrument måste också de ”kompletterande” åtgärderna som beskrivs i 
artikel 11.4 och i del B i bilaga VI till ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) anges som 
möjliga lösningar i de fall normerna överskrids ofta, eftersom frivilliga, stimulerande 
åtgärder ofta är mer effektiva än strikt rättsliga lösningar. Detta kommer att stärka den 
gemensamma grunden för direktivet i sig och för miljölagstiftningen i allmänhet.

Ändringsförslag 4
SKÄL 5A (nytt)

(5a) Eftersom den största delen av 
gemenskapens övriga relevanta rättsakter 
inte ännu har antagits eller tillämpats 
fullt ut är det för närvarande svårt att 
fastställa om genomförandet av dessa 
politiska strategier kommer att göra det 
möjligt att uppnå målen i ramdirektivet om 
vatten eller om det krävs en annan 
gemenskapsåtgärd. Därför bör det utföras 
en formell utvärdering av hur konsekventa
och effektiva alla de gemenskapsrättsakter 
är som direkt eller indirekt bidrar till att 
uppnå en god vattenkvalitet.

Ändringsförslag 5
SKÄL 7

(7) Med tanke på gemenskapens intressen 
och en effektivare kontroll av 
ytvattenskyddet är det lämpligt att 
miljökvalitetsnormer upprättas på 
gemenskapsnivå för föroreningar som 
klassificerats som prioriterade ämnen medan 
medlemsstaterna får fastställa, när det är 
nödvändigt, nationella regler för återstående 
föroreningar i enlighet med relevanta 
gemenskapsregler. Åtta förorenande ämnen 
som omfattas av räckvidden för rådets 
direktiv 86/280/EEG av den 12 juni 1986 om 
gränsvärden och kvalitetsmål för utsläpp av 
vissa farliga ämnen som ingår 
i förteckning 1 i bilagan till 
direktiv 76/464/EEG och som ingår i den 
grupp av ämnen för vilka god kemisk status 

(7) Med tanke på gemenskapens intressen 
och en effektivare kontroll av 
ytvattenskyddet är det lämpligt att 
miljökvalitetsnormer upprättas på 
gemenskapsnivå för föroreningar som 
klassificerats som prioriterade ämnen medan 
medlemsstaterna får fastställa nationella 
regler för återstående föroreningar i enlighet 
med relevanta gemenskapsregler. Åtta 
förorenande ämnen som omfattas av 
räckvidden för rådets direktiv 86/280/EEG 
av den 12 juni 1986 om gränsvärden och 
kvalitetsmål för utsläpp av vissa farliga 
ämnen som ingår i förteckning 1 i bilagan 
till direktiv 76/464/EEG och som ingår i den 
grupp av ämnen för vilka god kemisk status 
bör uppnås senast 2015 har dock inte förts 
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bör uppnås senast 2015 har dock inte förts 
upp på förteckningen över prioriterade 
ämnen. De gemensamma normer som har 
fastställts för dessa föroreningar visade sig 
dock vara användbara och det är lämpligt att 
kontrollen av normerna för dessa 
föroreningar hålls kvar på gemenskapsnivå.

upp på förteckningen över prioriterade 
ämnen. De gemensamma normer som har 
fastställts för dessa föroreningar visade sig 
dock vara användbara och det är lämpligt att 
kontrollen av normerna för dessa 
föroreningar hålls kvar på gemenskapsnivå.

Ändringsförslag 6
SKÄL 10

(10) I avsaknad av omfattande och 
tillförlitlig information om 
koncentrationerna av prioriterade ämnen 
i biota och sediment på gemenskapsnivå och 
med tanke på det faktum att informationen 
om ytvatten verkar utgöra en tillräcklig 
grund för att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas, bör 
fastställandet av miljökvalitetsnormernas 
värden i detta skede begränsas till ytvatten. 
Vad gäller hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver kan skydd 
mot indirekta verkningar och sekundär 
förgiftning dock inte tryggas enbart genom 
miljökvalitetsnormer för ytvatten på 
gemenskapsnivå. I dessa fall bör 
miljökvalitetsnormer därför fastställas för 
biota. För att ge medlemsstaterna 
flexibilitet när de anpassar sina olika 
övervakningsstrategier bör 
medlemsstaterna kunna välja mellan att 
övervaka dessa miljökvalitetsnormer och 
kontrollera efterlevnaden av dem när det 
gäller biota eller att omvandla dem till 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det ligger 
vidare an på medlemsstaterna att fastställa 
miljökvalitetsnormer för sediment eller 
biota när detta är nödvändigt och lämpligt
för att komplettera miljökvalitetsnormerna 
på gemenskapsnivå. Eftersom sediment och 
biota förblir viktiga medel när det gäller 
medlemsstaternas övervakning av vissa 
ämnen i syfte att bedöma 
långsiktsverkningarna av antropogen 
aktivitet och trender, bör medlemsstaterna 

(10) I avsaknad av omfattande och 
tillförlitlig information om 
koncentrationerna av prioriterade ämnen 
i biota och sediment på gemenskapsnivå och 
med tanke på det faktum att informationen 
om ytvatten verkar utgöra en tillräcklig 
grund för att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas, bör 
fastställandet av miljökvalitetsnormernas 
värden i detta skede begränsas till ytvatten. 
Vad gäller hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver kan skydd 
mot indirekta verkningar och sekundär 
förgiftning dock inte tryggas enbart genom 
miljökvalitetsnormer för ytvatten på 
gemenskapsnivå. I dessa fall bör 
miljökvalitetsnormer därför fastställas för 
biota. Vad avser andra ämnen ligger det an 
på medlemsstaterna att införa specifika 
program för övervakning av sediment eller 
biota. Eftersom sediment och biota förblir
viktiga medel när det gäller 
medlemsstaternas övervakning av vissa 
ämnen i syfte att bedöma 
långsiktsverkningarna av antropogen 
aktivitet och trender, bör medlemsstaterna 
verkligen se till att de befintliga nivåerna av 
förorening i biota och sediment inte ökar.



AD\642350SV.doc 9/16 PE 382.209v02-00

SV

dessutom se till att de befintliga nivåerna av 
förorening i biota och sediment inte ökar.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten 
uppfyller miljökvalitetsnormerna för 
prioriterade ämnen, uttryckta som ett 
medeltal på årsnivå och en högsta tillåtna 
koncentration, enligt det som anges i del A 
i bilaga I och miljökvalitetsnormerna för de 
föroreningar som anges i del B i bilaga I.

1. Medlemsstaterna skall se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten 
uppfyller miljökvalitetsnormerna för 
prioriterade ämnen, uttryckta som ett 
medeltal på årsnivå eller för förorenande
ämnen som omfattas av 
direktiv 91/414/EEG och 
direktiv 2003/53/EG1, som ett medeltal 
under användningsperioden anpassat till 
säsongsbetingade volymförändringar och 
ämnesanvändning och en högsta tillåtna 
koncentration, enligt det som anges i del A 
i bilaga I och miljökvalitetsnormerna för de 
föroreningar som anges i del B i bilaga I.
___________________

1 Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2003/53/EG av den 18 juni 2003 
om ändring för tjugosjätte gången av 
rådets direktiv 76/769/EEG om 
begränsning av användning och 
utsläppande på marknaden av vissa farliga 
ämnen och preparat (beredningar)
(EUT L 178, 17.7.2003, s. 24).

Motivering

Vid beräkning av medeltalet skall man beakta det faktum att användningen av 
växtskyddsmedel i jordbruket är säsongsbetingad och att koncentrationsnivån av 
föroreningar i vatten i övergångszoner varierar kraftigt med volymen. Eftersom det i princip 
inte regnar under sommarmånaderna drar det första regnet med sig större mängder. 
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Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 2A (nytt)

Medlemsstaterna bör förbättra befintliga 
kunskaper och uppgifter om källorna till 
prioriterade ämnen och föroreningssätt
i syfte att fastställa möjligheter till 
målinriktade och effektiva kontroller.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 2, PUNKT 1A (ny)

1a. När en flod rinner genom flera 
medlemsstater skall 
övervakningsprogrammen och de 
nationella registren samordnas så att de 
medlemsstater som ligger nedströms inte 
förfördelas.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 2, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall efterleva 
direktiv 98/83/EG och förvalta 
ytvattenförekomster som används för uttag 
av dricksvatten1 i enlighet med artikel 7 
i direktiv 2000/60/EG. Dessa krav omfattar
för de flesta ämnen en skyldighet att 
efterleva striktare normer än 
miljökvalitetsnormerna.
______________
1 EUT L 330, 5.12.1998. Direktivet ändrat 
genom Europaparlamentets och rådets 
förordning (EG) nr 1882/2003 (EUT L 284, 
31.10.2003, s. 1).

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 3

Artikel 3 utgår
Övergångsområde för överskridande av 

normerna
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1. Medlemsstaterna skall definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta 
inte hindrar att normerna uppfylls i de 
övriga delarna av ytvattenförekomsten.
2. Medlemsstaterna skall i varje enskilt fall 
avgränsa utsträckningen av de delar av en 
ytvattenförekomst som ligger nära en 
utsläppspunkt och som skall klassificeras 
som övergångsområde, med beaktande av 
gällande bestämmelser i gemenskapens 
lagstiftning. 
Medlemsstaterna skall införliva en 
beskrivning av alla begränsningar i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som krävs enligt artikel 13 
i direktiv 2000/60/EG.
3. Medlemsstaterna skall genomföra 
översyn av de tillstånd som anges 
i direktiv 96/61/EG eller de tidigare 
kontroller som anges i artikel 11.3 g 
i direktiv 2000/60/EG i syfte att stegvis 
minska utsträckningen av alla 
övergångsområden som de avses i punkt 1 
och som har definierats i vattenförekomster 
som påverkas av utsläpp av prioriterade 
ämnen.
4. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 
i direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda när de 
definierar övergångsområden för 
överskridande av normerna.

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 4, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall utarbeta 
särskilda övervakningsprogram för 
sediment och biota, och identifiera de arter 
och material som skall analyseras och 
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fastställa den form som resultaten skall 
uttryckas i, i linje med organismernas 
säsongsbetingade förändringar.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 4, PUNKT 2, STYCKE 2

För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena för registret dock beräknas som 
medelvärden för åren 2007, 2008 och 2009.

För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena för registret dock beräknas som 
medelvärden för de representativa perioder 
som åren 2007, 2008 och 2009 utgör.

Motivering

Vid beräkning av medeltalet skall man beakta det faktum att användningen av 
växtskyddsmedel i jordbruket är säsongsbetingad och att koncentrationsnivån av 
föroreningar i vatten i övergångszoner varierar kraftigt med volymen. Eftersom det i princip 
inte regnar under sommarmånaderna drar det första regnet med sig större mängder.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 4, PUNKT 4, STYCKE 2

Referensperioden för fastställandet av 
värden i det uppdaterade registret skall vara 
det år som föregår analysens slutförande. 
För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena beräknas som medelvärden för de 
tre år som föregår slutförandet av analysen i 
fråga.

Referensperioden för fastställandet av 
värden i det uppdaterade registret skall vara 
det år som föregår analysens slutförande. 
För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena beräknas som medelvärden för den 
representativa period som de tre år som 
föregår slutförandet av analysen i fråga 
utgör.

Motivering

Vid beräkning av medeltalet skall man beakta det faktum att användningen av 
växtskyddsmedel i jordbruket är säsongsbetingad och att koncentrationsnivån av 
föroreningar i vatten i övergångszoner varierar kraftigt med volymen. Eftersom det i princip 
inte regnar under sommarmånaderna drar det första regnet med sig större mängder.

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 4, PUNKT 4A (ny)
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4a. Eftersom utsläpp och spill av 
prioriterade ämnen skall elimineras stegvis 
eller upphöra är det nödvändigt att 
medlemsstaterna kompletterar sina register 
med ett tidsschema som anpassats till 
strävan att uppnå dessa mål.

Ändringsförslag 16
ARTIKEL 4, PUNKT 5

5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill 
senast 2025 motsvarar de skyldigheter 
rörande minskning eller upphörande som 
anges i artikel 4.1 a iv 
i direktiv 2000/60/EG.

5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill 
senast 2025 motsvarar de skyldigheter 
rörande minskning eller upphörande som 
anges i artikel 4.1 a iv 
i direktiv 2000/60/EG. Kommissionen skall 
föreslå konkreta åtgärder vid halva tiden 
om den konstaterar att åtgärderna i detta 
direktiv inte tillämpas eller att målen inte 
uppnås.

Ändringsförslag 17
ARTIKEL 4, PUNKT 6

6. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 
i direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda för att 
upprätta registren.

6. Kommissionen skall, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 
i direktiv 2000/60/EG, fastställa de tekniska 
specifikationerna för analyserna och den 
metod som medlemsstaterna skall använda 
för att upprätta registren.

Ändringsförslag 18
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Kontroll av tillämpningen

Om de värden som fastställs 
i miljökvalitetsnormerna ofta överskrids 
skall medlemsstaterna fastställa källan och 
vidta effektiva, proportionerliga och 
avskräckande åtgärder genom olika 
instrument såsom direktiv 91/414/EEG 
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eller direktiv 96/61/EG, i syfte att minska 
marknadsutsläpp och användning av vissa 
ämnen på grund av de risker som de 
medför för vattenmiljön.

Ändringsförslag 19
ARTIKEL 4B (ny)

Artikel 4b
Uppföljning

Efter det att registren har offentliggjorts 
och uppdaterats enligt artikel 4 skall 
kommissionen se över företeckningen över 
prioriterade ämnen.
Mot bakgrund av resultaten av registren 
skall åtgärder planeras för de ämnen som 
medför mest problem.

Ändringsförslag 20
ARTIKEL 9A (ny)

Artikel 9a
Ytterligare gemenskapsåtgärder

Kommissionen skall införa tydliga och 
öppna förfaranden för att inrätta en 
rationell och målinriktad ram som gör det 
möjligt för medlemsstaterna att lägga fram 
information om prioriterade ämnen till stöd 
för beslutsprocessen i gemenskapen och 
som gör det möjligt att i framtiden införa 
harmoniserade miljökvalitetsnormer för 
sediment eller biota samt ytterligare
utsläppskontroller.

Ändringsförslag 21
BILAGA I, DEL C, PUNKT 2

2. Kolumn 6 och 7: För att EQS-MAC skall 
uppfyllas för en ytvattenförekomst får den 
uppmätta koncentrationen vid de 
representativa övervakningspunkterna inom 

2. Kolumn 6 och 7: För att EQS-MAC skall 
uppfyllas för en ytvattenförekomst får de
uppmätta koncentrationerna vid de 
representativa övervakningspunkterna inom 
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vattenförekomsten inte överskrida normens 
värde.

vattenförekomsten inte överskrida normens 
värde upprepade gånger.

Motivering

En högsta tillåtna koncentration är ett bra sätt att bekämpa förorening. Det handlar dock om 
att vidta åtgärder redan första gången en förorening fastställs. Det är bättre att ha ett 
upprepat överskridande av en MAC-MKN som kriterium, det är en metod som också 
förebygger vårdslöshet vid övervakningen.



PE 382.209v02-00 16/16 AD\642350SV.doc

SV

ÄRENDETS GÅNG 

Titel Förslag till Europaparlamentets och rådets direktiv om 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring av 
direktiv 2000/60/EG

Referensnummer KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD)
Ansvarigt utskott ENVI
Yttrande

Tillkännagivande i kammaren
AGRI
5.9.2006

Föredragande av yttrande
Utnämning

Bernadette Bourzai
11.9.2006

Behandling i utskott 18.12.2006 24.1.2007
Antagande 24.1.2007
Slutomröstning: resultat +:

–:
0:

38
–
–

Slutomröstning: närvarande ledamöter Katerina Batzeli, Thijs Berman, Niels Busk, Luis Manuel Capoulas 
Santos, Dumitru Gheorghe Mircea Coşea, Joseph Daul, Albert Deß, 
Carmen Fraga Estévez, Lutz Goepel, Bogdan Golik, Friedrich-
Wilhelm Graefe zu Baringdorf, Elisabeth Jeggle, Heinz Kindermann, 
Albert Jan Maat, Diamanto Manolakou, Mairead McGuinness, Rosa 
Miguélez Ramos, Neil Parish, Radu Podgorean, María Isabel Salinas 
García, Agnes Schierhuber, Willem Schuth, Czesław Adam 
Siekierski, Brian Simpson, Csaba Sándor Tabajdi, Marc Tarabella, 
Witold Tomczak, Kyösti Virrankoski, Andrzej Tomasz Zapałowski, 
Janusz Wojciechowski

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter

Bernadette Bourzai, Hynek Fajmon, Gábor Harangozó, Zdzisław 
Zbigniew Podkański, Armando Veneto 

Slutomröstning: närvarande 
suppleanter (art. 178.2)

Reimer Böge, Jorgo Chatzimarkakis, Wiesław Stefan Kuc

Anmärkningar (tillgängliga på ett enda 
språk)

...


