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KORTFATTAD MOTIVERING

I. Allmänt

År 1976 antogs den första gemenskapslagstiftningen om kemisk förorening av vatten genom 
direktiv 76/464/EEG om förorening genom utsläpp av vissa farliga ämnen i gemenskapens 
vattenmiljö.

Därefter antogs mellan 1982 och 1990 flera dotterdirektiv i vilka det fastställdes 
utsläppsgränser och miljökvalitetsmål för 18 särskilda föroreningar.

Genom ramdirektivet om vatten 2000/60/EG (artikel 16) infördes en moderniserad, 
omfattande och effektiv strategi mot kemisk förorening av ytvatten. I direktivet fastställs en 
allmän ram för en strategi mot kemisk förorening av ytvatten och krävs att kommissionen 
lägger fram ett förslag med särskilda åtgärder mot förorening av vatten med enskilda 
föroreningar eller grupper av föroreningar som utgör en betydande risk för eller via 
vattenmiljön.

Som ett första steg antogs beslut nr 2455/2001/EG som ersätter kommissionens tidigare 
förteckning från 1982. Därefter var kommissionen tvungen att lägga fram förslag till 
miljökvalitetsnormer (artikel 16.7) och till utsläppskontroller (artikel 16.6 och 16.8) för dessa 
prioriterade ämnen. Målet med kommissionens förslag är att skydda och förbättra kvaliteten 
på miljön i enlighet med principerna för hållbar utveckling och samtidigt i stor utsträckning
beakta fiskesektorn och de samhällen som är beroende av denna.

Dessutom innebär förslaget som åtföljer meddelandet att lagstiftningen förenklas. I förslaget 
tas full hänsyn till målen och bestämmelserna i den övriga gemenskapslagstiftningen, särskilt 
i fråga om kemikaliepolitiken inklusive Reach-direktivet och direktivet om växtskyddsmedel, 
IPPC-direktivet och de temainriktade strategierna, det vill säga de som gäller marin politik 
och hållbar användning av växtskyddsmedel.

II. Bakgrund

Kemisk förorening av ytvatten kan störa akvatiska ekosystem och därmed leda till att 
livsmiljöer och den biologiska mångfalden förloras.

Föroreningarna kan ackumuleras i näringskedjan och skada rovdjur som äter förorenad fisk. 
Vattenmiljöns föroreningar drabbar människor genom fisk- och skaldjurskonsumtion, 
dricksvatten och eventuellt också fritidsaktiviteter.

Föroreningarna kan finnas i miljön flera år efter det att de har förbjudits. Föroreningar kan 
frigöras i miljön från olika källor (t.ex. jordbruk, industri, förbränning), i form av produkter 
eller ofrivilliga biprodukter. De kan vara av historisk karaktär eller användas dagligen 
i hushållsprodukter.

Som ett första steg i strategin i artikel 16 antogs en förteckning över prioriterade ämnen 
(beslut nr 2455/2001/EG) med 33 ämnen som ansågs utgöra hot på gemenskapsnivå. 
Förslagets syfte är att trygga en hög skyddsnivå mot risker för vattenmiljön eller via den, till 
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den del riskerna härrör från dessa 33 prioriterade ämnen och vissa andra föroreningar, genom 
fastställandet av miljökvalitetsnormer.

Det finns flera potentiella miljörelaterade och sociala fördelar med en minskning av den 
kemiska föroreningen av vatten genom iakttagandet av miljökvalitetsnormerna.

Inom kategorin för kommersiellt fiske och fritidsfiske är fördelarna en minskning av mängden 
fisk som inte uppfyller kraven för livsmedel, en minskning av de negativa följderna av 
fiskkonsumtion, som uppfattas som ett hot mot hälsan, en minskad exponering för kemiska 
föroreningar vid konsumtion av fisk, en potentiell ökning av fiskebestånden och av 
variationen i fiskebestånden samt ökade inkomster från kommersiellt fiske och fritidsfiske.
När det gäller kategorierna för fiskodling och skaldjursfiske är fördelarna med att iaktta 
miljökvalitetsnormer en förbättrad produktivitet inom sektorn, en minskad anhopning av 
farliga ämnen i fiskars vävnader och människors minskade exponering för farliga ämnen.

Hela denna process har naturligtvis en stor inverkan på människors hälsa. Fördelarna med en 
minskning av kemiska föroreningar innebär en övergripande minskning av framför allt 
människors exponering för farliga ämnen från skaldjur.

Kommissionens förslag är begränsat till att fastställa miljökvalitetsnormer på 
gemenskapsnivå. De särskilda och kompletterande åtgärderna för föroreningskontroll överlåts 
åt medlemsstaterna eftersom många andra befintliga gemenskapsakter måste tillämpas för att 
kraven i artikel 16.6 och 16.8 skall uppfyllas.

Det föreslagna instrumentet är ett direktiv i vilket fastställs miljökvalitetsmål som bör nås 
senast 2015.

III. Bedömning

Följderna för sektorn bör i korthet kommenteras. Bly är ett erkänt farligt ämne, och utsläpp av 
bly i vatten bör minskas så mycket som möjligt. Fiskerisektorns möjligheter att själv bidra till 
en minskning bör främjas. I sin konsekvensbedömning uppgav kommissionen att dioxiner, 
furaner och polyklorerade bifenyler (PCB) är historiska föroreningar som kontrolleras på ett 
adekvat sätt (s. 53). Det är svårt att dela denna optimistiska bedömning eftersom alltsedan 
dioxinstrategin inleddes 2001 har dioxinnivån i fisk inte sjunkit nämnvärt, och särskilt 
i Östersjön verkar nivån vara statisk. Detta kan huvudsakligen bero på en isolering av dessa 
föroreningar i sediment som periodvis återsuspenderas. Det verkar därför finnas orsak att 
känna stor oro för det hot som PCB utgör för vattenmiljön på grund av olagligt bortskaffande.

En tredje kommentar gäller de föreslagna koncentrationsgränserna för hexaklorbenzen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver i fisk, blötdjur, kräftdjur och annan biota. Om en 
medlemsstat beslutar att införa strängare normer för att uppnå de nödvändiga nivåer som 
föreskrivs i artikel 2.3, kommer det att bli nödvändigt att samordna detta med andra 
medlemsstater inom samma avrinningsområde. Vid behov bör de andra medlemsländerna, 
särskilt länder belägna uppströms, anta samma normer.
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ÄNDRINGSFÖRSLAG

Fiskeriutskottet uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet att som 
ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 7A (nytt)

(7a) Vissa ämnen är vid förekomst 
i ytvatten mycket skadliga för fisk, men har 
inte tagits med i förteckningen över 
miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens 
område. Särskilt gäller detta PFOS och 
tetrabrombisfenol A (TBBPA). Vid behov 
bör kommissionen lägga fram förslag om 
att fastställa miljökvalitetsnormer även för 
dessa ämnen inom vattenpolitikens område.

Motivering

PFOS och tetrabrombisfenol är mycket skadliga för miljön och bör tas med i förteckningen
över ämnen med miljökvalitetsnormer.

Ändringsförslag 2
SKÄL 11A (nytt)

(11a) Bly, som används i fiskeutrustning 
för både fritids- och yrkesfiske, är en orsak 
till vattenföroreningar. För att minska 
mängden bly i fiskevatten bör 
medlemsstaterna uppmuntra fiskerisektorn 
att ersätta blyet med mindre skadliga 
alternativ.

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 3
SKÄL 11B (nytt)

(11b) Polyklorerade bifenyler (PCB) och 
dioxiner är två ämnesgrupper som är 
toxiska, beständiga och bioackumulerande. 
Båda ämnesgrupperna utgör en avsevärd 
risk för människors hälsa och för miljön 
och har en mycket negativ inverkan på 
arter i vattenbruk, och därmed också på 
fiskerisektorns livskraft. Kommissionen har 
därtill vid flera tillfällen understrukit att 
dessa ämnen måste tas med i förteckningen 
över prioriterade ämnen. Man bör därför 
överväga att i detta direktiv ta med dessa 
ämnen i förteckningen över prioriterade 
ämnen.

Ändringsförslag 4
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 2

För övervakningen av att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls för de 
ämnen som anges i punkt ett skall 
medlemsstaterna antingen införa en striktare 
norm för vatten i stället för den som anges 
i del A i bilaga I eller fastställa en 
kompletterande norm för biota.

För övervakningen av att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls för de 
ämnen som anges i punkt ett skall 
medlemsstaterna antingen införa en striktare 
norm för vatten i stället för den som anges 
i del A i bilaga I eller fastställa en 
kompletterande norm för biota. Om ett 
avrinningsområde delas av flera 
medlemsstater skall dessa medlemsstater, 
om det är nödvändigt, tillämpa samma 
normer.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Medtagande av dioxiner och PCB

I enlighet med artikel 16 
i direktiv 2000/60/EG skall kommissionen, 
senast den 31 januari 2008, lägga fram ett 
förslag om översyn av detta direktiv i syfte 
att ta med dioxiner och PCB 
i förteckningen över prioriterade ämnen 
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i bilaga II samt inkludera motsvarande
miljökvalitetsnormer i bilaga I.
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