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KORTFATTAD MOTIVERING

I ramdirektivet om vatten1 som antogs 2000 föreskrivs en strategi för att förebygga och 
reglera de kemiska föroreningarna av vatten. Medlemsstaterna skall när det gäller ytvatten 
förebygga en försämring av kvaliteten på ytvatten för att uppnå miljökvalitetsmålen fram till 
2015 samt minska eller stegvis eliminera utsläpp och spill av prioriterade ämnen och 
prioriterade farliga ämnen fram till 2025. I direktivet ges emellertid inga närmare definitioner 
av prioriterade (farliga) ämnen och miljökvalitet. Kommissionen åtgärdade denna brist 2001 
genom att identifiera ämnen som ger upphov till oro2 (33 prioriterade ämnen, varav 
25 potentiellt farliga).

Förslaget syftar till att fylla igen den återstående luckan och fastställa miljökvalitetsnormer 
(både högsta tillåtna koncentrationer för att skydda mot korttidsverkningar med irreversibla 
konsekvenser och medelkoncentrationer på årsnivå för att skydda mot verkningar på lång sikt 
och kroniska verkningar). I förslaget fastställs ett register över utsläpp och spill som skall 
användas för att kontrollera huruvida minsknings- eller upphörandemålen nås samt en 
förteckning över 13 prioriterade farliga ämnen.

Föredraganden välkomnar förslaget. Vatten är en viktig naturtillgång som används till 
dricksvatten och inom industri och jordbruk och som bör skyddas för nuvarande och framtida 
användning. Förslaget syftar till att minska kostnaderna för hanteringen av dricksvatten och 
att öka möjligheterna för industrier som tillhandahåller renare tekniker. Genom förslaget 
upphävs fem äldre direktiv vilket kommer att minska administrationen och förenkla 
lagstiftningen. Därmed bidrar förslaget till EU:s mål att skapa bättre lagstiftning.

Föredraganden menar emellertid att dessa positiva aspekter bör vägas mot den enorma 
utmaning som industrin står inför på grund av ytterligare nödvändiga investeringar.

I ramdirektivet om vatten fanns för det första särskilda bestämmelser som möjliggjorde 
flexibilitet och undantag från de ovan nämnda tidsfristerna och miljönormerna. Skälen för 
detta kunde vara teknisk genomförbarhet, oproportionerliga kostnader, naturförhållanden eller 
sociala och ekonomiska behov. En förutsättning för att åstadkomma både ökat skydd och 
ekonomisk utveckling är ett rättsligt klargörande av hur bestämmelserna i detta direktiv skall 
användas.

Förteckningen över prioriterade ämnen inbegriper dessutom ämnen som finns i naturen. Detta 
innebär en utmaning för den industriproduktion som använder sig av råvaror, som alltid 
kommer att innehålla spår av dessa ämnen, vilka så småningom kommer att frigöras till följd 
av termodynamiska lagar och begränsad tillgång till föroreningsbekämpande teknik. 
Tillämpningen av bästa tillgängliga teknik enligt direktiv 96/61/EG skall därför framhävas.

Föredraganden välkomnar att förslaget inte innehåller nya begränsningar av utsläpp och att 
medlemsstaterna ges största möjliga flexibilitet att välja genomförandeåtgärder för att uppnå 
miljömålen. I undantagsfall kan dock nya gemenskapsåtgärder vara mer effektiva. Sådana 
beslut skall bygga på ett omfattande samrådsförfarande mellan kommissionen, 

  
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EGT L 331, 15.12.2001, s. 1.
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medlemsstaterna och berörda parter. Förfarandet i artikel 12 i ramdirektivet om vatten kan 
användas i detta syfte. 

Det bör finnas en avvägning mellan miljöskydd och ekonomisk verksamhet. Med tanke på 
detta är det positivt att miljökvalitetsnormer inrättats som skall skydda miljön mot direkta 
eller indirekta effekter. Därigenom uppnår man både målen om miljöskydd och minsta 
möjliga börda för medlemsstaterna och näringslivet. I de fall miljökvalitetsnormer ännu inte 
kunnat fastställas skall de tidigare principerna gälla. Om det rör sig om ett ämne som har 
benägenhet för bioackumulering skall man, i stället för att införa miljökvalitetsnormer för de 
områden som är hotade, se till att dessa övervakas och att inga omfattande försämringar sker, 
samtidigt som man skall fortsätta att utarbeta övergripande miljökvalitetsnormer. 
Användningen av miljökvalitetsnormer på sediment och biota enligt det kombinerade 
tillvägagångssättet, den intermediära karaktären hos sådana miljökvalitetsnormer och 
principen om övergripande miljökvalitetsnormers överlägsenhet är alla olösta frågor som 
kräver justeringar i förslaget till detta direktiv.

Föredraganden motsätter sig att miljöförstöringar till varje pris skall förebyggas. Det vore att 
gå ett steg längre än principen om förebyggande av miljöförstöringar i gällande 
gemenskapslagstiftning och skulle omöjliggöra en hållbar vattenvård.

Slutligen välkomnar föredraganden att kommissionen gått praktiskt till väga och utarbetat 
tydliga, harmoniserade och bindande normer på EU-nivå för att undvika en snedvridning av 
marknaden. Detta gäller också mätningen av vattenkvaliteten och användningen av högsta 
tillåtna koncentrationer i enlighet med det kombinerade tillvägagångssätt som anges i 
artikel 10 i ramdirektivet om vatten. I båda fallen finns flera alternativ till praktisk 
tillämpning, vilket kan leda till olika resultat. Utan harmoniserade och obligatoriska metoder 
kan det inte råda lika villkor. Särskild hänsyn måste tas till fall där de föreslagna 
miljökvalitetsnormerna inte motsvaras av analysmetoder med tillräckliga låga 
kvantifieringsgränser.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag1 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
SKÄL 4

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Dessutom 
ingår många åtgärder för miljöskydd i andra 
delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. Det är därför 
viktigare att genomföra och se över 
befintliga instrument i stället för att fastställa 
nya kontroller som eventuellt blir en kopia 
av dem som redan finns.

artikel 16.6 i direktiv 2000/60/EG. 
Dessutom ingår många åtgärder för 
miljöskydd i andra delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. Det är därför 
viktigare att genomföra och se över 
befintliga instrument i stället för att fastställa 
nya kontroller som eventuellt blir en kopia 
av dem som redan finns.

Motivering

Det bör inte hänvisas till artikel 16 generellt utan till artikel 16.6 där behovet av 
kostnadseffektiva och proportionerliga kontrollåtgärder tydligt uttrycks. Förteckningen över 
ämnen i bilaga I och bilaga II innehåller ämnen som förekommer i naturen (t.ex. metaller), 
och som det finns spår av överallt. För att de kontroller som man efterlyser skall vara 
funktionella måste denna aspekt framhävas.

Ändringsförslag 2
SKÄL 5

(5) När det gäller utsläppskontroll för 
prioriterade ämnen från sådana punktkällor 
och diffusa källor som avses i artikel 16.6 
och 16.8 i direktiv 2000/60/EG, verkar det 
vara mer kostnadseffektivt och 
proportionellt för medlemsstaterna att, när 
det är nödvändigt, utöver genomförandet av 
annan befintlig gemenskapslagstiftning 
inkludera lämpliga kontrollåtgärder i det 
åtgärdsprogram som måste upprättas för 
varje avrinningsdistrikt i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG.

(5) När det gäller utsläppskontroll för 
prioriterade ämnen från sådana punktkällor 
och diffusa källor som avses i artikel 16.6 
och 16.8 i direktiv 2000/60/EG, verkar det 
vara mer kostnadseffektivt och 
proportionellt för medlemsstaterna att, när 
det är nödvändigt, utöver genomförandet av 
annan befintlig gemenskapslagstiftning 
inkludera lämpliga kontrollåtgärder i det 
åtgärdsprogram som måste upprättas för 
varje avrinningsdistrikt i enlighet med 
artiklarna 10 och 11 i direktiv 2000/60/EG.

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika underminering av kraven i artikel 10 i 
ramdirektivet om vatten på att strängare utsläppsregleringar än dem som grundas på bästa 
tillgängliga teknik skall fastställas, om detta är nödvändigt för att uppfylla 
miljökvalitetsnormerna.

Ändringsförslag 3
SKÄL 5A (nytt)

(5a) I de fall en medlemsstat har ett 
problem som påverkar vattenvården och 
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inte kan lösa det själv, skall medlemsstaten 
rapportera detta till kommissionen i 
enlighet med artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EG. Medlemsstaten skall 
också rapportera ett sådant problem när 
den anser att gemenskapsåtgärder är det 
mest kostnadseffektiva och lämpliga. I 
sådana fall skall kommissionen inleda ett 
informationsutbyte med alla medlemsstater 
och om gemenskapsåtgärder verkligen 
visar sig vara det bästa alternativet skall 
kommissionen lägga fram en rapport och 
förslag till åtgärder.

Ändringsförslag 4
SKÄL 9

(9) Vattenmiljön kan utsättas för kemisk 
förorening på både kort och lång sikt och 
därför bör data om både akuta och kroniska 
verkningar användas som grund när 
miljökvalitetsnormer fastställs. I syfte att 
trygga ett tillräckligt skydd för vattenmiljön 
och människors hälsa bör kvalitetsnormer 
med årsmedeltal fastställas på en nivå som 
medför skydd mot långtidsexponering och 
kvalitetsnormer med högsta tillåtna 
koncentrationer fastställas på en nivå som 
medför skydd mot korttidsexponering.

(9) Vattenmiljön kan utsättas för kemisk 
förorening på både kort och lång sikt och 
därför bör data om både akuta och kroniska 
verkningar användas som grund när 
miljökvalitetsnormer fastställs. I syfte att 
trygga ett tillräckligt skydd för vattenmiljön 
och människors hälsa bör kvalitetsnormer 
med årsmedeltal fastställas på en nivå som 
medför skydd mot långtidsexponering och 
kvalitetsnormer med högsta tillåtna 
koncentrationer fastställas på en nivå som 
medför skydd mot korttidsexponering.
Tillämpningen av högsta tillåtna 
koncentrationer i enlighet med det 
kombinerade tillvägagångssättet i artikel 10 
i direktiv 2000/60/EG, behandlingen av i 
synnerhet avvikande värden och 
fastställandet av utsläppskontroller bör 
harmoniseras.

Motivering

Högsta tillåtna koncentrationer kan vara missvisande genom avvikande värden och hänför sig 
inte till någon tidsperiod och kan inte karaktäriseras. Alla försök att uppskatta eller förutsäga 
sådana värden, vilket är nödvändigt vid tillståndsförfaranden för utsläpp, kommer att vara 
godtyckliga. För att det skall råda lika villkor måste det utarbetas harmoniserade regler i 
dessa frågor.
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Ändringsförslag 5
SKÄL 18A (nytt)

(18a) I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av 
den 18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (REACH) och 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet1 föreskrivs en översyn 
med lämplighetsbedömning av kriterierna 
för identifiering av ämnen som är 
svårnedbrytbara, bioackumulerande och 
toxiska. Kommissionen bör ändra bilaga X 
till direktiv 2000/60/EG omedelbart efter 
det att kriterierna i 
förordning (EG) nr 1907/2006 modifierats.
__________
1 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.

Motivering

Kriterierna i REACH för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen har visat sig 
bristfälliga. De är så rigorösa att nästan inga ämnen uppfyller kriterierna. Dessvärre har 
samma kriterier tillämpats vid översynen av bilaga X till direktiv 2000/60/EG. Så fort 
kriterierna i REACH för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen har ändrats
bör kommissionen se över bilaga X.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 2, PUNKT 2

2. Medlemsstaterna skall se till, med stöd av 
övervakning av vattenstatus i enlighet med 
det som anges i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG, att koncentrationerna 
av de ämnen som anges i del A och del B i 
bilaga I inte ökar i sediment och biota.

2. Medlemsstaterna skall övervaka 
koncentrationerna av de ämnen som anges i 
del A och del B i bilaga I biota, sediment 
och uppslammade ämnen om dessa ämnen 
visar stor benägenhet till ackumulering där
och om miljökvalitetsnormerna för 
vattenfasen, enligt vad som fastställts i del 
A och del B i bilaga I inte i tillräcklig grad 
skyddar dessa biota, sediment och 
uppslammade ämnen. Medlemsstaterna 
skall se till att koncentrationerna av de 
ämnen som övervakas inte ökar i någon 
större omfattning inom den tidsperiod för 
översyn av förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som anges i artikel 13.7 i 
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direktiv 2000/60/EG.
Medlemsstater skall under alla 
omständigheter övervaka hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och metylkvicksilver.

Motivering

Övergripande miljökvalitetsnormer till skydd för vattenfasen överensstämmer med
försiktighetsprincipen och håller nere kostnaderna för övervakning och efterlevnad av 
reglerna. Även om sådana miljökvalitetsnormer inte finns tillgängliga, av samma orsaker som 
skisserats upp i det föregående, bör det vara förbjudet med ”betydande” försämring 
(stigande trend) under den tid då koncentrationerna av prioriterade ämnen i sediment, biota 
eller uppslammade ämnen övervakas. Ett ”totalförbud” mot försämring skulle omöjliggöra 
en hållbar vattenförvaltning och några föreskrifter om detta finns varken i gällande 
gemenskapslagstiftning om vatten eller i själva ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, PUNKT 4a (ny)

4a. De miljökvalitetsnormer som avses i 
punkterna 1–3 skall inte påverka de 
eventuellt strängare kraven i 
rådets direktiv 98/83/EG eller i artikel 7 i 
direktiv 2000/60/EG, vilken berör 
vattenförekomster som används för uttag
av dricksvatten.

Motivering

Det är viktigt att det står i artikeldelen av texten att miljökvalitetsnormerna inte påverkar 
gemenskapens särskilda krav på dricksvatten.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 5

5. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa den
obligatoriska kalkyleringsmetod som anges i 
andra stycket i punkt 3 i del C i bilaga I till 
detta direktiv.

5. Kommissionen skall, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG fastställa obligatoriska 
kalkyleringsmetoder åtminstone för de 
ämnen som anges i del C i bilaga I till detta 
direktiv, inom två år efter detta direktivs 
ikraftträdande.
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Motivering

För att få samma skyddsnivå och undvika snedvriden konkurrens mellan medlemsstaterna är 
det nödvändigt med tvingande förfaranden. För att komplettera bestämmelsen i artikel 8.3 i 
direktiv 2000/60/EG införs en bestämd tidsgräns för dessa förfaranden.

Ändringsförslag 9
ARTIKEL 3, PUNKT 1

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.

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 
äventyrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

Motivering

Det måste tydligt framhållas att uppfyllandet av målen i direktivet 2000/60/EG skall 
prioriteras. Ordet ”äventyra” används i den jämförbara regeln i artikel 4.8 i detta direktiv.

Ändringsförslag 10
ARTIKEL 4, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
i enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 
upprätta ett register över utsläpp och spill för 
alla de prioriterade ämnen och föroreningar 
som uppräknas i del A och del B i bilaga I, 
för varje avrinningsdistrikt eller del av det 
inom medlemsstatens område.

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
i enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 
upprätta ett register över utsläpp och spill för 
alla de prioriterade ämnen och föroreningar 
som uppräknas i del A och del B i bilaga I, 
för varje avrinningsdistrikt eller del av det 
inom medlemsstatens område, med 
uppgifter om källorna till utsläpp och spill 
och kartor om dessa.

Medlemsstaterna skall i registret ta med 
uppgifter om alla utsläppsreglerande 
åtgärder de vidtagit efter  utsläpp och spill 
av prioriterade ämnen och föroreningar.
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Motivering

Det bör särskilt framhållas att registret skall ange källorna till utsläpp och spill av 
prioriterade ämnen och andra föroreningar. Dessa bör kartläggas för att skapa större insyn.

Eftersom medlemsstaterna enligt artikel 4.1 a iv i direktiv 2000/60/EG åläggs att minska eller 
upphöra med utsläpp och spill av prioriterade ämnen bör de i sina register ta med 
information om vad de gjort för att uppnå detta mål.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 4, PUNKT 2, STYCKE 2A (nytt)

Medlemsstaterna får vid utarbetandet av 
sina förteckningar använda information 
om utsläpp och spill som samlats in sedan 
direktiv 2000/60/EG trädde i kraft under 
förutsättning att sådan information 
uppfyller samma kvalitetskrav som gäller 
för informationen som anges i punkt 1.

Motivering

Medlemsstaterna skall få visa resultat från tidiga åtgärder. När kommissionen bedömer 
framsteg skall denna ytterligare information beaktas. 

Ändringsförslag 12
ARTIKEL 4, PUNKT 5, STYCKE 1A (nytt)

När kommissionen genomför denna 
kontroll skall följande beaktas:
– teknisk genomförbarhet och 
proportionalitet,
– tillämpning av bästa tillgängliga teknik,
– förekomsten av naturliga 
bakgrundskoncentrationer.

Motivering

När kommissionen utvärderar medlemsstaternas framsteg när det gäller att uppfylla målen i 
artikel 4.1 a iv i direktiv 2000/60/EG skall man ta hänsyn till villkor som begränsar 
omfattningen av eventuella åtgärder.
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Ändringsförslag 13
ARTIKEL 4, PUNKT 6A (ny)

6a. Om åtgärder för att uppnå målet som 
anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG är tekniskt 
ogenomförbara eller oproportionerligt dyra 
får medlemsstaterna tillämpa de berörda
bestämmelserna i artikel 4.4 och 4.5 i detta 
direktiv.

Motivering

Den nuvarande formuleringen gör att tillämpningen av artikel 4.4 och 4.5 i 
direktiv 2000/60/EG för att uppfylla målet i artikel 4.1 a iv i direktivet måste tydliggöras.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Nya utsläppskontroller på gemenskapsnivå
1. I de fall en medlemsstat i enlighet med 
artikel 12.1 i direktiv 2000/60/EG 
rapporterar om en fråga som inte kan 
hanteras på medlemsstatsnivå, eller anser 
att gemenskapsåtgärder är det mest 
kostnadseffektiva och lämpliga sättet att 
hantera en sådan fråga, skall 
kommissionen anordna ett 
informationsutbyte med alla medlemsstater 
och berörda parter för att bedöma om 
gemenskapsåtgärder är nödvändiga eller 
mer kostnadseffektiva och lämpliga. 
Kommissionen skall lägga fram en rapport 
i frågan och skicka rapporten till 
Europaparlamentet och rådet.
2. Om det i kommissionens rapport
bekräftas att det krävs gemenskapsåtgärder 
och att dessa är kostnadseffektiva och 
lämpliga skall kommissionen inom två år 
efter det att rapporten offentliggjorts 
föreslå lämpliga åtgärder.
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Motivering

Kommissionens beslut att inte föreslå nya utsläppskontroller på gemenskapsnivå i enlighet 
med artikel 16.6 i direktiv 2000/60/EG i detta direktiv är välkommet. Förfarandet i artikel 12 
i direktiv 2000/60/EG skall dock vara ytterligare ett alternativ för specifika problem. 
Ändringsförslaget framhåller detta alternativ och redogör utförligt för förfarandet.
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