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KORT BEGRUNDELSE

I. Den generelle baggrund

I 1976 vedtog Fællesskabet den første lovgivning om kemisk vandforurening ved direktiv 
76/464/EØF om forurening, der er forårsaget af udledning af visse farlige stoffer i 
Fællesskabets vandmiljø.

Derefter blev der fra 1982 til 1990 vedtaget flere "datterdirektiver" med 
emissionsgrænseværdier og miljøkvalitetsmål for 18 specifikke forurenende stoffer.

Med vandrammedirektivet 2000/60/EF, artikel 16, blev der indført en opdateret, samlet og 
effektiv strategi for kemisk forurening af overfladevand.

I vandrammedirektivet opstilles den generelle ramme for en strategi mod forurening af 
overfladevand. Endvidere anmodes Kommissionen i direktivet om at fremsætte forslag med 
specifikke foranstaltninger mod vandforurening forårsaget af enkelte forurenende stoffer eller 
grupper af forurenende stoffer, der udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet eller via 
vandmiljøet.

Første skridt var vedtagelsen af beslutning 2455/2001/EF, hvorved Kommissionens gamle 
liste fra 1982 blev erstattet. Som næste skridt skulle Kommissionen fremlægge 
miljøkvalitetskrav (EQS) (artikel 16, stk. 7) og emissionskontrol (artikel 16, stk. 6 og 8) for 
disse prioriterede stoffer. 
Formålet med Kommissionens forslag er at beskytte og forbedre miljøkvaliteten ud fra 
principperne om bæredygtig udvikling og samtidig tage særligt hensyn til fiskerisektoren og 
de samfund, der er afhængige heraf.

Desuden er der i forslaget, der indebærer en forenkling af lovgivningen, og den ledsagende 
meddelelse taget fuld højde for den øvrige fællesskabslovgivnings mål og bestemmelser, især 
kemikaliepolitikken, herunder REACH og pesticiddirektivet, IPPC-direktivet og de tematiske 
strategier om bl.a. havmiljøet og bæredygtig anvendelse af pesticider. 

II. Baggrund

Kemisk forurening af overfladevand kan forstyrre vandøkosystemer og dermed føre til tab af 
levesteder og biodiversitet.

Forurenende stoffer kan akkumuleres i fødekæden og skade de rovdyr, der lever af de 
kontaminerede fisk. Mennesker bliver udsat for forurening af vandmiljøet gennem indtagelse 
af fisk og skaldyr, gennem drikkevand og i nogle tilfælde udøvelse af fritidsaktiviteter.

Forurenende stoffer kan forekomme i miljøet flere år efter, at de er blevet forbudt og kan 
slippe ud i miljøet fra forskellige kilder (f.eks. landbrug, industri og forbrænding). De kan 
være produkter eller utilsigtede biprodukter, de kan stamme fra fortiden, eller de kan 
anvendes dagligt i husholdningsprodukter.
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Første skridt i strategien i henhold til artikel 16 blev taget med vedtagelsen af en liste over 
prioriterede stoffer (beslutning nr. 2455/2001/EF), hvor 33 stoffer blev udpeget som særlig 
problematiske på fællesskabsniveau.
Nærværende forslag tilstræber ved hjælp af miljøkvalitetskrav et højt beskyttelsesniveau mod 
risici for vandmiljøet eller via vandmiljøet forårsaget af disse 33 prioriterede stoffer og visse 
andre forurenende stoffer.

Der er mange potentielle miljø- og samfundsmæssige fordele ved en reduktion af kemisk 
vandforurening ved en overholdelse af miljøkvalitetskravene.

Inden for erhvervs- og lystfiskerikategorien er fordelene en reduktion af antallet af fisk, der 
ikke overholder de krævede standarder for konsumfisk, en reduktion af den negative 
indvirkning på indtagelse af fisk som følge af den opfattelse, at det udgør en sundhedsrisiko, 
en reduktion af eksponeringen for kemiske forurenende stoffer som følge af indtagelse af fisk, 
den potentielle forøgelse af bestandene og variationen af bestandene samt en øget indtægt fra 
erhvervs- og lystfiskeri.
Hvad angår aquakultur og skaldyrsfiskeri er fordelene ved en overholdelse af 
miljøkvalitetskravene en forbedring af produktiviteten i denne sektor, en formindsket 
ophobning i kødet af farlige stoffer, samt at mennesker bliver mindre udsat for farlige stoffer.

Hele denne proces har naturligvis en stor indvirkning på menneskers sundhed. Fordelene ved 
en reduktion af kemisk forurening indebærer, at navnlig mennesker generelt vil blive mindre 
udsat for farlige stoffer som følge af indtagelse af fisk og skaldyr.

Dette forslag fra Kommissionen omhandler kun fastsættelse af miljøkvalitetskrav på 
fællesskabsplan. Specifikke og supplerende forureningsbegrænsende foranstaltninger 
overlades til medlemsstaterne, da megen anden fællesskabslovgivning skal anvendes for at 
opfylde kravene i vandrammedirektivets artikel 16, stk. 6 og 8.

Som instrument foreslås der et direktiv med mål for den miljøkvalitet, der skal opnås inden 
2015. 

III. Vurdering

Hvad angår virkningen på sektoren, bør der fremsættes nogle få kommentarer. Bly er 
identificeret som et farligt stof, og udledning heraf i vand bør formindskes mest muligt. I det 
omfang fiskerisektoren selv kan bidrage hertil, bør dette tilskyndes. I sin konsekvensanalyse 
(s. 53) anfører Kommissionen, at dioxiner, furaner og PCB er historisk forurenende stoffer og 
tilstrækkelig kontrollerede. Det er vanskeligt at dele denne optimistiske vurdering, da 
koncentrationerne i fisk siden dioxinstrategien fra 2001 ikke er faldet væsentligt og navnlig i 
Østersøen tilsyneladende er uforandrede. Dette kan hovedsagelig skyldes, at disse 
forurenende stoffer ophobes i sedimenter, der med jævne mellemrum udskilles igen. Det 
forekommer derfor berettiget at være meget bekymret over den trussel, som PCB udgør for 
vandmiljøet som følge af ulovlige udledninger. 

En tredje bemærkning omhandler den foreslåede koncentrationsgrænse for hexachlorbenzen, 
hexachlorbutadien og kviksølv i (våd vægt) fisk, bløddyr, krebsdyr og andre biota. Såfremt en 
medlemsstat beslutter sig for at indføre strengere standarder med henblik på at nå ned på de 
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koncentrationer, der er påkrævet i artikel 2, stk. 3, vil det være nødvendigt at koordinere dette 
med de andre medlemsstater, der deler det samme vandområde. Såfremt det er nødvendigt, 
bør disse andre medlemsstater, navnlig medlemsstater længere oppe ad strømmen, vedtage 
samme standarder.

ÆNDRINGSFORSLAG

Fiskeriudvalget 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 7 A (ny)

(7a) Visse stoffer er, hvis de forekommer i 
overfladevand, meget skadelige for fisk, 
men de er ikke opført på listen med 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken. 
Det drejer sig navnlig om PFOS og 
tetrabromobisphenol A (TBBP A). 
Kommissionen bør i givet fald fremlægge 
forslag om også at fastsætte 
miljøkvalitetskrav for disse stoffer inden for 
vandpolitikken. 

Begrundelse

PFOS og tetrabromobisphenol er meget skadelige for miljøet og bør optages på listen over 
stoffer, der er fastsat miljøkvalitetskrav for.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 11 A (ny)

(11a) Bly, der anvendes i fiskeriudstyr til 
erhvervsmæssigt fiskeri og lystfiskeri, er en 
kilde til vandforurening. Med henblik på at 
formindske koncentrationen af bly i 
fiskerifarvande bør medlemsstaterne 
tilskynde fiskerisektoren til at erstatte bly 
med mindre farlige alternativer.

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 3
BETRAGTNING 11 B (ny)

(11b) Polychloreret biphenyl (PCB) og 
dioxiner er to grupper af giftige stoffer, der 
er persistente og bioakkumulerende. Begge 
stofgrupper udgør en væsentlig risiko for 
menneskers sundhed og miljøet og har en 
meget negativ virkning på akvatiske arter. 
Stofferne truer derfor fiskerisektorens 
levedygtighed. Kommissionen har desuden 
ved flere lejligheder understreget behovet 
for at optage disse stoffer på listen over 
prioriterede stoffer. Derfor bør det i det 
foreliggende direktiv bestemmes, at de 
senere kan optages på listen over 
prioriterede stoffer. 

Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, STK. 3, AFSNIT 2

Med henblik på overvågning af, om 
miljøkvalitetskravene for stofferne i første 
afsnit overholdes, må medlemsstaterne enten 
indføre strengere krav for vand end dem, der 
er opstillet i bilag I, del A, eller opstille 
supplerende krav til biota.

Med henblik på overvågning af, om 
miljøkvalitetskravene for stofferne i første 
afsnit overholdes, må medlemsstaterne enten 
indføre strengere krav for vand end dem, der 
er opstillet i bilag I, del A, eller opstille 
supplerende krav til biota. Såfremt et 
vandområde strækker sig over flere 
medlemsstaters områder, bør disse 
medlemsstater i nødvendigt omfang
anvende de samme standarder.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Optagelse af dioxiner og PCB

I henhold til artikel 16 i direktiv 
2000/60/EF fremlægger Kommissionen 
inden den 31. januar 2008 et forslag til 
revision af dette direktiv med henblik på at 
optage dioxiner og PCB på listen over 
prioriterede stoffer i bilag II og fastsætte de 
tilsvarende miljøkvalitetskrav i bilag I.
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