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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 20
BETRAGTNING 1

(1) Kemisk forurening af overfladevand 
udgør en trussel for både vandmiljøet i form 
af akut og kronisk toksicitet for 
vandorganismer, akkumulering i 
økosystemet og tab af levesteder og 
biodiversitet og for menneskers sundhed.

(1) Kemisk forurening af overfladevand 
udgør en trussel for både vandmiljøet i form 
af akut og kronisk toksicitet for 
vandorganismer, akkumulering i 
økosystemet og tab af levesteder og 
biodiversitet og for menneskers sundhed. I 
første række bør forureningsårsagerne 
identificeres og emissionerne bekæmpes 
ved kilden på en så effektiv måde som 
muligt i økonomisk og økologisk 
henseende.

Or. de

Begrundelse

Med denne betragtning henvises der til betragtning 11 i vandrammedirektivet. I henhold 
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hertil skal der gribes ind over for miljøskader ved kilden i overensstemmelse med princippet 
om, at forureneren betaler, samt forsigtighedsprincippet og princippet om forebyggende 
indsats.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 21
BETRAGTNING 2 a (ny)

(2a) Medlemsstaterne bør gennemføre de 
nødvendige foranstaltninger i 
overensstemmelse med artikel 16, stk. 1 og 
stk. 8, i direktiv 2000/60/EF med henblik på 
gradvist at nedbringe forurening fra 
prioriterede stoffer og standse eller udfase 
emissioner, udledninger og tab af 
prioriterede farlige stoffer. 

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sigter mod at tydeliggøre, at forslaget er afledt af vandrammedirektivet, 
og at medlemsstaterne således (som i vandrammedirektivet) ikke bør tvinges til at træffe 
foranstaltninger, der er forbundet med uforholdsmæssigt store omkostninger, eller som ikke 
kan lade sig gøre rent teknisk, for at opfylde målsætningerne i forslaget.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 22
BETRAGTNING 4

(4) Der er siden 2000 vedtaget en lang 
række EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger 
for de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16 i direktiv 
2000/60/EF. Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye forskrifter, der måske 
lapper ind over eksisterende forskrifter.

(4) Der er siden 2000 vedtaget en lang 
række EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger 
for de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16 i direktiv 
2000/60/EF. Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye forskrifter, der måske 
lapper ind over eksisterende forskrifter. 
Hvis miljøkvalitetsnormerne kun kan 
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overholdes gennem begrænsninger af 
anvendelsen af eller forbud mod enkelte 
stoffer, bør disse begrænsninger eller 
forbud gennemføres via gældende EU-
lovgivning eller vedtagelse af nye EU-
retsakter, navnlig inden for rammerne af 
Europa-Parlamentets og Rådets 
forordning (EF) nr. 1907/2006 om 
registrering, vurdering og godkendelse af 
samt begrænsninger for kemikalier 
(Reach), om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur og om ændring af 
direktiv 1999/45/EF og ophævelse af 
Rådets forordning (EØF) nr. 793/93, 
Kommissionens forordning (EF) nr. 
1488/94, Rådets direktiv 76/769/EØF samt 
Kommissionens direktiver 91/155/EØF, 
93/105/EF og 2000/21/EF.

Or. de

Begrundelse

For at sikre ensartede konkurrencevilkår og af kompetencegrunde kan kemikalielovgivning 
med begrænsninger af eller forbud mod anvendelsen af enkelte stoffer kun indføres på EU-
plan. Overholdelse af miljøkvalitetsnormer kan ikke sikres med nationale 
begrænsningsforanstaltninger, når det gælder udslip til vandmiljøet af forurenende stoffer fra 
diffuse kilder.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 23
BETRAGTNING 4

(4) Der er siden 2000 vedtaget en lang række 
EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger for 
de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. 
Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter prioriteres frem for 
indførelse af nye forskrifter, der måske 
lapper ind over eksisterende forskrifter. 

(4) Der er siden 2000 vedtaget en lang række 
EF-retsakter, som udgør 
forureningsbegrænsende foranstaltninger for 
de enkelte prioriterede stoffer som 
omhandlet i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. 
Dertil kommer mange 
miljøbeskyttelsesforanstaltninger i henhold 
til anden gældende EF-lovgivning. Derfor 
bør gennemførelse og revision af de 
gældende instrumenter på kort sigt
prioriteres frem for indførelse af nye 
forskrifter, der måske lapper ind over 
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eksisterende forskrifter. Efter 
medlemsstaternes indsendelse af 
vandområdeplanen i henhold til artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EF, herunder 
indsatsprogrammet i henhold til samme 
direktivs artikel 11, bør Kommissionen 
vurdere, hvorvidt gennemførelsen og 
revisionen af eksisterende instrumenter 
fuldt ud opfyldte målsætningerne i direktiv 
2000/60/EF, eller om der er behov for 
specifikke foranstaltninger i henhold til 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har valgt at tilsidesætte sine forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet, 
ifølge hvilket der skulle fremsættes forslag til emissionsbegrænsende foranstaltninger inden 
udgangen af 2003. Andre fællesskabsinstrumenter kan muligvis opfylde samme målsætning, 
men der er behov for en vurdering på grundlag medlemsstaternes indsatsprogrammer af, 
hvorvidt tiltag i henhold til andre lovgivningsmæssige instrumenter er tilstrækkelige til at 
opfylde målsætningerne i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 24
BETRAGTNING 4 a (ny)

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

Or. en

Begrundelse

Ud over de lovgivningsmæssige instrumenter bør også de supplerende foranstaltninger som 
beskrevet i artikel 11, stk. 4, og bilag VI, del B, i vandrammedirektivet (2000/60/EF) nævnes 
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som mulige løsninger i tilfælde af hyppige overskridelser af kravene, da mere frivillige 
tilskyndelsesforanstaltninger tit er mere effektive end en strengt lovgivningsmæssig tilgang. 
Dette vil bidrage til at øge tilslutningen til direktivet som sådan og til miljølovgivning 
generelt. 

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 25
BETRAGTNING 5

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, bør
medlemsstaterne indarbejde de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter. For at sikre 
ensartede konkurrencevilkår i det indre 
marked bør strategien med den bedste 
tilgængelige teknik, der er fastsat i direktiv 
96/61/EF, altid lægges til grund ved 
fastlæggelsen af emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes foranstaltninger for punktkilder indvirker på konkurrenceevnen i de 
forskellige områder, og der skal derfor fastsættes ensartede krav herfor på EU-plan. Med 
direktiv 96/61/EF indførtes der via "den bedste tilgængelige teknik" en ensartet norm for 
industriområder på EU-plan. Den kombinerede fremgangsmåde, der er fastsat i artikel 16 i 
direktiv 2000/60/EF, omfatter desuden foranstaltninger til emissionskontrol på EU-plan. 
Anvendelse af den bedste tilgængelige teknik kan sikre, at der opnås en ensartet mindstenorm 
inden udledningen i et vandløb, hvilket kan yde et vigtigt bidrag til begrænsning af 
emissionerne fra punktkilder.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 26
BETRAGTNING 5
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(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter, hvis det er 
hensigtsmæssigt under anvendelse af 
artikel 10 i Rådets direktiv 96/61/EF af 24. 
september 1996 om integreret forebyggelse 
og bekæmpelse af forurening1.

___________________________________
1 EFT L 257 af 10.10.1996, s. 26.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastslår, at medlemsstaterne skal anvende kravene i IPPC-direktivet 
med henblik på at insistere på strengere emissionskontrol end emissionskontrol baseret på 
den bedste tilgængelige teknologi, hvis det er nødvendigt for at opfylde miljøkvalitetskravene.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 27
BETRAGTNING 5

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter. Medlemsstaterne 
anvender i denne forbindelse artikel 10 i 
direktiv 2000/60/EF.
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Or. de

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer, at den såkaldte kombinerede fremgangsmåde (emissions-
og immisionskriterier) bør anvendes som central bestanddel af EU's vandrammedirektiv.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 28
BETRAGTNING 5

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

(5) Hvad angår den emissionskontrol af 
prioriterede stoffer fra punktkilder og diffuse 
kilder, der er omhandlet i artikel 16, stk. 6 
og 8, i direktiv 2000/60/EF, synes det mest 
omkostningseffektivt og rimeligt, hvis 
medlemsstaterne indarbejder de eventuelt 
påkrævede kontrolforanstaltninger i henhold 
til artikel 10 i direktiv 2000/60/EF i det 
indsatsprogram, de skal udarbejde for hvert 
vandområde ifølge artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, når de gennemfører andre 
gældende EF-retsakter.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sigter mod at undgå at underminere kravene i artikel 10 i 
vandrammedirektivet, som kræver strengere emissionskontrol end emissionskontrol baseret 
på den bedste tilgængelige teknologi, hvis det er nødvendigt for at opfylde 
miljøkvalitetskravene.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 29
BETRAGTNING 6

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. 
november 2001 om vedtagelse af en liste 
over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik og om ændring af direktiv 
2000/60/EF er der opstillet en første liste 

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. 
november 2001 om vedtagelse af en liste 
over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik og om ændring af direktiv 
2000/60/EF er der opstillet en første liste 
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over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på EF-
plan. Blandt disse stoffer er nogle 
identificeret som prioriterede farlige stoffer, 
hvoraf udledninger, emissioner og tab skal 
standses eller udfases. Nogle af stofferne var 
under fornyet gennemgang og bør 
klassificeres.

over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på EF-
plan. Blandt disse stoffer er nogle 
identificeret som prioriterede farlige stoffer, 
hvoraf udledninger, emissioner og tab skal 
standses eller udfases. For naturligt 
forekommende stoffer eller stoffer, der 
dannes via naturlige processer, er det 
imidlertid ikke muligt fuldstændigt at 
udfase emissioner, udledninger og tab fra 
alle potentielle kilder. Nogle af stofferne var 
under fornyet gennemgang og bør 
klassificeres.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at undlade at aflægge løfter, der er umulige at indfri. For visse naturligt 
forekommende stoffer er fuldstændig standsning ikke muligt. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 30
BETRAGTNING 6

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. 
november 2001 om vedtagelse af en liste 
over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik og om ændring af direktiv 
2000/60/EF er der opstillet en første liste 
over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på EF-
plan. Blandt disse stoffer er nogle 
identificeret som prioriterede farlige stoffer, 
hvoraf udledninger, emissioner og tab skal 
standses eller udfases. Nogle af stofferne var 
under fornyet gennemgang og bør 
klassificeres.

(6) Ved Europa-Parlamentets og Rådets 
beslutning nr. 2455/2001/EF af 20. 
november 2001 om vedtagelse af en liste 
over prioriterede stoffer inden for 
vandpolitik og om ændring af direktiv 
2000/60/EF er der opstillet en første liste 
over 33 stoffer og stofgrupper, som er 
prioriterede med hensyn til en indsats på EF-
plan. Blandt disse stoffer er nogle 
identificeret som prioriterede farlige stoffer, 
hvoraf udledninger, emissioner og tab skal 
standses eller udfases. Nogle af stofferne var 
under fornyet gennemgang og bør 
klassificeres. Yderligere stoffer bør tilføjes 
listen over prioriterede stoffer med henblik 
på at opfylde målsætningerne i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en
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Begrundelse

Det fremgår af artikel 16, stk. 8, i vandrammedirektivet, hvor der henvises til en "første" liste 
over prioriterede stoffer, og af beslutning nr. 2455/2001/EF, som opfordrer til gradvis 
tilføjelse af yderligere stoffer til listen, at den "første" liste blot var udgangspunktet, og at 
yderligere stoffer skulle tilføjes med henblik på at opfylde målsætningerne i 
vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 31
BETRAGTNING 6 a (ny)

(6a) For naturligt forekommende stoffer 
eller stoffer, der dannes via naturlige 
processer, f.eks. cadmium, kviksølv og 
polyaromatiske kulbrinter, er det ikke 
muligt fuldstændigt at udfase emissioner, 
udledninger og tab fra alle potentielle 
kilder.

Or. en

Begrundelse

Beslutning nr. 2455/2001/EF, som etablerede listen over prioriterede stoffer, indeholdt 
vigtige betragtninger, der ikke blev overført til vandrammedirektivet, da listen over 
prioriterede stoffer blev tilføjet som bilag X. Den foreslåede yderligere betragtning afspejler 
formålet med beslutningens betragtning 4, som byggede på et EP-ændringsforslag.

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 32
BETRAGTNING 9

(9) Da vandmiljøet kan udsættes for både 
kortvarig og langvarig forurening, bør 
oplysninger om såvel akutte som kroniske 
virkninger indgå i grundlaget for fastsættelse 
af miljøkvalitetskravene. For at sikre 
forsvarlig beskyttelse af vandmiljøet og 
menneskers sundhed bør der fastsættes 
årsgennemsnit for kvalitetskrav på et niveau, 
der giver beskyttelse mod 
langtidseksponering, og højest tilladte 

(9) Da vandmiljøet kan udsættes for både 
kortvarig og langvarig forurening, bør 
oplysninger om såvel akutte som kroniske 
virkninger indgå i grundlaget for fastsættelse 
af miljøkvalitetskravene. Med jævne 
mellemrum gennemføres der også 
affaldsbortskaffelsesoperationer i 
vandmiljøet. For at sikre forsvarlig 
beskyttelse af vandmiljøet og menneskers 
sundhed bør der fastsættes årsgennemsnit for 
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koncentrationer, der giver beskyttelse mod 
korttidseksponering.

kvalitetskrav på et niveau, der giver 
beskyttelse mod langtidseksponering, og 
højest tilladte koncentrationer, der giver 
beskyttelse mod korttidseksponering.

Or. pl

Begrundelse

I bilag I (D4, D6, D7, D11) i rammedirektivet om affald (2005/0281 (COD)) er det fastsat, at 
der også gennemføres affaldsbortskaffelsesoperationer i vandmiljøet. Sådanne operationer er 
ikke altid uden virkninger for miljøets tilstand og folkesundheden.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 33
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 

(10) Med henblik på at sikre generel 
beskyttelse og effektiv 
forureningsbekæmpelse bør 
medlemsstaterne sikre, at kvaliteten af 
deres overfladevand, biota og sedimenter er 
i overensstemmelse med 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A og B. 
For at give medlemsstaterne en vis 
smidighed kan overvågning af stoffer i 
bilag I imidlertid ske i sedimenter og biota i 
stedet for i vand, hvis medlemsstaterne
vurderer, at 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.
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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.

Or. en

Begrundelse

Ifølge dette ændringsforslag bør der fastsættes miljøkvalitetskrav for den matrix, hvor de mest 
følsomme organismer lever: for vand, hvis det er organismer, der lever i vand, som er de mest 
udsatte, for sedimenter, hvis det er organismer, der lever i sedimenter, som er de mest 
udsatte, og for biota, hvis det f.eks. er pattedyr eller mennesker, som er mest udsatte via 
sekundær forgiftning. 

Ændringsforslag af Urszula Krupa

Ændringsforslag 34
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 

(10) Da der mangler udtømmende og 
pålidelige oplysninger om koncentrationerne 
af prioriterede stoffer i biota og sedimenter i 
floddale og i indvand og havvand 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 
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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.

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.

Or. pl

Begrundelse

I forskellige sedimentationsmiljøer findes der forskellige typer sedimenter. Dette viser, at 
dannelsen af sedimenter med de giftige stoffer, herunder prioriterede stoffer, der indgår i 
sedimenterne, er en indviklet proces med flere forskellige forløb, hvor aflejringerne følger 
forskellige diffusionsveje og har deres egen dynamik. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 35
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 

(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 
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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.

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. For at 
kunne gøre dette bør medlemsstaterne 
foretage overvågning af prioriterede stoffer 
i biota og sedimenter og meddele 
Kommissionen resultaterne heraf. 
Kommissionen bør foreslå 
miljøkvalitetskrav for biota og sedimenter i 
henhold til artikel 16, stk. 7, i direktiv 
2000/60/EF på grundlag af de af 
medlemsstaterne meddelte oplysninger.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at de eksisterende forureningsniveauer i biota og 
sedimenter ikke stiger, bliver tomme ord, hvis medlemsstaterne ikke pålægges konkrete 
overvågningsforpligtelser. Medlemsstaterne bør foretage overvågning af biota og sedimenter, 
som herefter bør danne grundlag for fællesskabsforanstaltninger inden for kvalitetskrav i 
henhold til vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 36
BETRAGTNING 10
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(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. 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. Sedimenter og 
biota er fortsat vigtige matricer til 
overvågning af stoffer med væsentligt 
akkumuleringspotentiale, og mod hvis 
indirekte virkninger miljøkvalitetskrav til 
overfladevand på nuværende tidspunkt ikke 
yder nogen beskyttelse. Denne overvågning 
bør ske med henblik på at sikre fremskridt i 
den tekniske og videnskabelige debat og 
fastlægge retningslinjer for kommende 
arbejde med miljøkvalitetskrav til 
overvågede stoffer i biota og sedimenter, 
hvis dette er nødvendigt.

Or. en

Begrundelse

Sjette punktum i betragtning 10 og artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forslag er ikke forenelige 
med det forhold, der udtrykkeligt er nævnt i første punktum i betragtning 10, nemlig at der 
mangler udtømmende og pålidelige oplysninger om koncentrationerne af prioriterede stoffer i 
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biota og sedimenter på EF-plan. Dels ser man bort fra at fastlægge kvalitetsnormer for biota 
og sedimenter på grund af manglende oplysninger, og dels overføres kvalitetsnormerne for 
overfaldevand faktisk uden videre til biota og sedimenter. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 37
BETRAGTNING 11

(11) Hvad angår bly, nikkel og bly- og 
nikkelforbindelser, er drøftelserne af 
risikovurderingerne i Det Europæiske 
Kemikaliekontor / Det Fælles 
Forskningscenter endnu ikke afsluttet, så 
det er ikke er muligt at opstille endelige 
kvalitetskrav for disse grundstoffer. Derfor 
bør det angives tydeligt, at de er foreløbige.

udgår

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag til kvalitetskrav er allerede tre år forsinket. Det er uacceptabelt at 
udsætte indførelsen af kvalitetskrav yderligere, især i lyset af at Kommissionen allerede har 
foreslået værdier i udkast til forslaget. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 38
BETRAGTNING 13

(13) Det er muligt, at miljøkvalitetskrav 
ikke kan opfyldes i nærheden af 
udledninger fra punktkilder, eftersom 
koncentrationen af forurenende stoffer i 
udledninger sædvanligvis er højere end 
koncentrationen i det omgivende vand. 
Derfor bør medlemsstaterne have mulighed 
for at tage højde for dette forhold ved deres 
kontrol af, om miljøkvalitetskravene er 
opfyldt, og fastlægge et overgangsområde 
ved hver relevant udledning, hvor værdien 
må overskrides. For at sikre, at sådanne 

udgår
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områder bliver af begrænset størrelse, bør 
de fastlægges under iagttagelse af artikel 
10 i direktiv 2000/60/EF og andre relevante 
bestemmelser i EF-retten. Da udviklingen i 
behandlingsmetoder og den teknologiske 
innovation, såsom bedste tilgængelige 
teknik, muligvis kan føre til lavere 
koncentrationer af forurenende stoffer i 
nærheden af udledningspunkter i 
fremtiden, bør medlemsstaterne sørge for, 
at overgangsområdet, hvor værdien må 
overskrides, reduceres tilsvarende.

Or. en

Begrundelse

Overgangsområder, hvor værdien må overskrides, er ikke defineret og skaber derfor et 
smuthul for udledninger, emissioner og tab af prioriterede stoffer. En overskridelse af 
grænseværdierne kan føre til uacceptabel forurening af fisk, hvilket kan bringe menneskers 
sundhed og miljøet i fare og således den relevante fiskerisektor.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 39
BETRAGTNING 14 A (ny)

(14a) Der bør i direktiv 2000/60/EF 
indføjes en henvisning til den nye 
forpligtelse til at etablere en opgørelse over 
forureningsbegrænsende foranstaltninger 
for prioriterede stoffer som led i 
indsatsprogrammet i henhold til samme 
direktivs artikel 11. Kommissionens pligt i 
henhold til direktiv 2000/60/EF til at 
rapportere om forureningsbegrænsende 
foranstaltninger bør ændres til også at 
omfatte en vurdering af, hvorvidt andre 
relevante fællesskabsinstrumenter har 
opfyldt forpligtelsen i henhold til samme 
direktivs artikel 16. Direktiv 2000/60/EF 
bør ændres, således at der etableres en 
mekanisme, som udløser 
fællesskabsforanstaltninger, hvis 
Kommissionen i sin rapport vurderer 
gennemførelsen som utilstrækkelig.
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Or. en

Begrundelse

Skal ses sammen med ændringsforslaget til artikel 5 af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 40
BETRAGTNING 16

(16) Medlemsstaterne bør for bedre at 
tilgodese deres behov kunne vælge en egnet 
etårig referenceperiode til måling af 
basisværdierne i oversigten. Der bør dog 
tages hensyn til, at tab fra anvendelse af 
pesticider kan variere betydeligt fra år til år 
som følge af forskelle i doseringen, f.eks. på 
grund af andre vejrforhold. Derfor bør 
medlemsstaterne for nogle af de stoffer, der 
er omfattet af Rådets direktiv 91/414/EØF af 
15. juli 1991 om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, kunne vælge en 
treårig referenceperiode.

(16) Medlemsstaterne bør for bedre at 
tilgodese deres behov kunne vælge en egnet 
etårig referenceperiode til måling af 
basisværdierne i oversigten. Selv om tab fra 
anvendelse af pesticider kan variere 
betydeligt fra år til år som følge af forskelle i 
doseringen, f.eks. på grund af andre 
vejrforhold eller afgrøderotation, kan 
forurening fra én dyrkningsperiode have 
en skadelig virkning på vandorganismer og 
hindre andre anvendelser, som f.eks. 
indvinding af drikkevand. Med henblik på 
at sikre, at forureningsafgiften afspejler 
forureningen over hele 
anvendelsesperioden, bør medlemsstaterne 
for nogle af de stoffer, der er omfattet af 
Rådets direktiv 91/414/EØF af 15. juli 1991 
om markedsføring af 
plantebeskyttelsesmidler, bruge
anvendelsesperioden for disse stoffer som
referenceperiode.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastlægger, at medlemsstaterne skal måle pesticider, når de anvendes, 
og ikke anvende lave vinterværdier for at maskere overdreven brug om sommeren.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 41
BETRAGTNING 18 A (ny)
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(18a) Forordning (EF) nr. 1907/2006 
indfører en revision med henblik på at 
vurdere, hvorvidt kriterierne for 
identificering af stoffer, der er persistente, 
bioakkumulerende og toksiske, er 
tilstrækkelige. Kommissionen bør ændre 
bilag X til direktiv 2000/60/EF i 
overensstemmelse hermed, så snart 
kriterierne i forordning (EF) nr. 1907/2006 
er blevet ændret.

Or. en

Begrundelse

PBT-kriterierne under REACH har vist sig at være utilstrækkelige. De er så ufleksible, at der 
stort set ikke identificeres nogen PBT-stoffer. Desværre er der anvendt samme kriterier i 
revisionen af bilag X i direktiv 2000/60/EF. Så snart kriterierne for PBT-stoffer under 
REACH er blevet korrigeret, bør Kommissionen revidere bilag X.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 42
BETRAGTNING 22 A (ny)

(22a) I henhold til traktatens artikel 174 og 
som gentaget i direktiv 2000/60/EF bør 
Fællesskabets miljøpolitik være baseret på 
forsigtighedsprincippet og princippet om, at 
forureneren betaler.

Or. en

Begrundelse

Det bør fremgå tydeligt, at forsigtighedsprincippet finder anvendelse, at der bør træffes 
forebyggende foranstaltninger, og at miljøskader fortrinsvis bør afhjælpes ved kilden, samt at 
forureneren bør betale.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 43
ARTIKEL 1

Dette direktiv fastlægger miljøkvalitetskrav I henhold til artikel 16 i direktiv 
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for prioriterede stoffer og visse andre 
forurenende stoffer. 

2000/60/EF fastlægger dette direktiv 
miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og 
visse andre forurenende stoffer med henblik 
på:
a) at reducere udledninger, emissioner og 
tab af prioriterede stoffer og
b) så vidt muligt at standse udledninger, 
emissioner og tab af prioriterede farlige 
stoffer i overensstemmelse med artikel 1, 4 
og 16 i direktiv 2000/60/EF med henblik på 
at opnå en god kemisk tilstand for alt 
overfladevand inden 2015 og forhindre 
yderligere forringelse af vandkvaliteten. 
Kommissionen forelægger inden 2020 i 
overensstemmelse med proceduren i artikel 
21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF Europa-
Parlamentet og Rådet en rapport om 
gennemførelsen af direktivet, for så vidt 
angår opnåelsen, så vidt det er teknisk 
muligt, af koncentrationer, der er tæt på 
baggrundsværdierne for naturligt 
forekommende stoffer og tæt på nul for 
syntetiske stoffer.  Målsætningerne i dette 
direktiv behandles som målsætninger i 
overensstemmelse med artikel 4 i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag hænger sammen med det overordnede formål med 
vandrammedirektivet og demonstrerer, at målet ikke blot er at beskytte miljøet og menneskers 
sundhed, men at gøre dette som led i vandrammedirektivets overordnede målsætninger som 
fastlagt i artikel 16. Det er afgørende, at Kommissionen evaluerer gennemførelsen af dette 
direktiv med henblik på at sikre, at det opfylder sine målsætninger.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 44
ARTIKEL 1

Dette direktiv fastlægger miljøkvalitetskrav 
for prioriterede stoffer og visse andre 
forurenende stoffer.

Dette direktiv fastlægger 
vandforureningsbegrænsende 
foranstaltninger og miljøkvalitetskrav for 
prioriterede stoffer og visse andre 
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forurenende stoffer med henblik på: 
a) at reducere udledninger, emissioner og 
tab af prioriterede stoffer inden 2015 og
b) at standse udledninger, emissioner og 
tab af prioriterede farlige stoffer i 
overensstemmelse med artikel 1, 4 og 16 i 
direktiv 2000/60/EF med henblik på at 
opnå en god kemisk tilstand for alt 
overfladevand. Målet er ligeledes at 
forhindre yderligere forringelse af 
vandkvaliteten inden 2020 og opnå 
koncentrationer, der er tæt på 
baggrundsværdierne for naturligt 
forekommende stoffer og tæt på nul for 
menneskeskabte syntetiske stoffer i 
overensstemmelse med internationale 
aftaler om havbeskyttelse. 

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastlægger, at forslaget omfatter foranstaltninger med henblik på at 
reducere og standse forurening.

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 45
Artikel 1

Dette direktiv fastlægger miljøkvalitetskrav 
for prioriterede stoffer og visse andre 
forurenende stoffer.

Uden at det berører bestemmelserne i 
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF af 23. oktober 2000 og af 
hensyn til vurderingen af en god kemisk 
tilstand for overfladevand, jf. nævnte 
direktivs artikel 4, indeholder dette direktiv 
de miljøkvalitetskrav for de prioriterede 
stoffer og for visse andre forurenende 
stoffer, der er omhandlet i artikel 16, stk. 7 
og 10, i direktiv 2000/60/EF.

Or. nl

Begrundelse

Dette tekstforslag gør det klart, at alle bestemmelser i vandrammedirektivet (2000/60/EF) 
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finder anvendelse uden indskrænkninger. Dette skaber retssikkerhed. Desuden sikres 
overensstemmelse med definitionerne, målsætningerne og bestemmelserne i 
vandrammedirektivet, hvorved fortolkningsforskelle kan undgås.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 46
ARTIKEL 1

Dette direktiv fastlægger miljøkvalitetskrav 
for prioriterede stoffer og visse andre 
forurenende stoffer.

I overensstemmelse med artikel 16 i direktiv 
2000/60/EF fastlægger dette direktiv 
miljøkvalitetskrav for prioriterede stoffer og 
prioriterede farlige stoffer, der medtages i 
vurderingen af den kemiske tilstand for 
overfladevand.

Or. fr

Begrundelse

Betegnelsen " visse andre forurenende stoffer" skaber forvirring i forhold til 
vandrammedirektivets bilag V, skønt der ikke er grund til at skelne mellem prioriterede stoffer 
og andre forurenende stoffer. 

Dette ændringsforslag sigter således på at inkludere de 8 forurenende stoffer fra liste I i 
direktiv 76/464 i de "prioriterede farlige stoffer" i bilag I til den foreliggende tekst samt i 
bilag X til vandrammedirektivet som foreslået i ordførerens ændringsforslag 16, 17 og 19. 
Vedtages dette ændringsforslag, kræver det, at ordlyden rettes i alle de artikler, hvori der 
henvises til del A og B i bilag I.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 47
ARTIKEL 1, AFSNIT 1 A (ny)

Målsætningerne i dette direktiv behandles 
som målsætninger i overensstemmelse med 
artikel 4, stk. 1, litra a), i direktiv 
2000/60/EF, og denne artikels stk. 4, 5, 6, 7 
og 8 finder ligeledes anvendelse herpå.

Or. en
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Begrundelse

Medlemsstaterne bør opfordres til at anvende deres ressourcer effektivt med henblik på at 
skabe flest mulige miljøfordele i stedet for at anvende mange ressourcer på foranstaltninger 
med relativt små miljøfordele.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 48
ARTIKEL 2, OVERSKRIFT

Miljøkvalitetskrav Vurdering af overholdelse af 
miljøkvalitetskrav

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør anvende deres ressourcer effektivt med henblik på at skabe flest mulige 
miljøfordele i stedet for at anvende uforholdsmæssigt mange ressourcer på foranstaltninger 
med relativt små miljøfordele.

Dette ændringsforslag fjerner henvisningen til absolutte "højeste tilladte koncentrationer". 
Sådanne krav risikerer at straffe omhyggelige medlemsstater og fremme anvendelsen af en lav 
prøveudtagningshyppighed (jo flere prøver, jo større risiko for, at en prøve ikke lever op til de 
højeste tilladte koncentrationer, og således at vandområdet ikke lever op til kravet om en god 
tilstand).

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 49
ARTIKEL 2, STK. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder miljø-
kvalitetskravene 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. Med henblik på at opnå en god kemisk 
tilstand for overfladevand i overens-
stemmelse med artikel 4, stk. 1, litra a), i 
direktiv 2000/60/EF skal årsgennemsnittet 
for koncentrationer af de forurenende stof-
fer i bilag I, del A og B, opfylde miljøkvali-
tetskravene i dette bilag i overensstemmelse 
med bilag I, del C, tredje afsnit.

Medlemsstaterne sikrer, at 
miljøkvalitetskravene opfyldes i 
overensstemmelse med kravene i bilag I, 
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del C.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstater bør anvende deres ressourcer effektivt med henblik på at skabe flest mulige 
miljøfordele i stedet for at anvende uforholdsmæssigt mange ressourcer på foranstaltninger 
med relativt små miljøfordele.

Dette ændringsforslag fjerner henvisningen til absolutte "højeste tilladte koncentrationer". 
Sådanne krav risikerer at straffe omhyggelige medlemsstater og fremme anvendelsen af en lav 
prøveudtagningshyppighed (jo flere prøver, jo større risiko for, at en prøve ikke lever op til de 
højeste tilladte koncentrationer, og således at vandområdet ikke lever op til kravet om en god 
tilstand). 

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 50
ARTIKEL 2, STK. 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. Miljøkvalitetskravene for prioriterede 
stoffer, udtrykt i årsgennemsnit, også for 
forurenende stoffer som omhandlet i 
direktiv 91/414/EØF og direktiv 
2003/53/EF1, og højest tilladte 
koncentration er indeholdt i bilag I, del A, 
og for visse andre forurenende stoffer i bilag 
I, del B.

Medlemsstaterne sikrer, at 
miljøkvalitetskravene opfyldes i 
overensstemmelse med kravene i bilag I, del 
C.

Medlemsstaterne tager hensyn til 
bestemmelserne i bilag I, del C, ved 
vurderingen af god tilstand for 
overfladevand, jf. artikel 4 i direktiv 
2000/60.

_____________________
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) (EFT L 
178 af 17.7.2003, s. 24).
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Or. nl

Begrundelse

Dette tekstforslag sikrer overensstemmelse med definitionerne, målsætningerne og 
bestemmelserne i vandrammedirektivet, hvorved fortolkningsforskelle kan undgås.

Desuden bør det fastsættes eksplicit, at miljøkvalitetsnormerne for prioriterede stoffer også 
bør udtrykkes i årsgennemsnit, når det gælder forurenende stoffer, der er omfattet af direktiv 
91/414/EØF og 2003/53/EF. Det er praktisk taget umuligt at udtrykke disse forurenende 
stoffer som et gennemsnit beregnet på grundlag af anvendelsesperioden, da det ville kræve 
meget store mængder af data om anvendelsen af disse stoffer, der varierer bl.a. alt efter stof, 
region og år. Bestemmelserne om højeste tilladte koncentration (MAC) omfatter allerede 
lofter for koncentrationerne af disse stoffer under anvendelsesperioden.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 51
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 
i vand, sedimenter og biota, udtrykt i 
årsgennemsnit eller som gennemsnit over 
anvendelsesperioden for de i direktiv 
91/414/EØF omhandlede forurenende 
stoffer og højest tilladte koncentration som 
fastsat i bilag I, del A, og 
miljøkvalitetskravene for forurenende stoffer 
som fastsat i bilag I, del B.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastlægger, at forslaget omfatter foranstaltninger med henblik på at 
reducere og standse forurening.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 52
ARTIKEL 2, STK. 1, AFSNIT 1
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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 som 
gennemsnit over anvendelsesperioden for 
de i direktiv 91/414/EØF omhandlede 
forurenende stoffer og højest tilladte 
koncentration som fastsat i bilag I, del A, og 
miljøkvalitetskravene for forurenende stoffer 
som fastsat i bilag I, del B.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 40. Dette ændringsforslag fastlægger, at 
medlemsstaterne skal måle pesticider, når de anvendes, og ikke anvende lave vinterværdier 
for at maskere overdreven brug om sommeren.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 53
ARTIKEL 2, STK. 1, AFSNIT 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder miljøkvalitets-
kravene 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, sedimenter og biota med 
hensyn til sammensætning opfylder 
miljøkvalitetskravene for prioriterede stoffer 
som fastsat i bilag I, del A, og 
miljøkvalitetskravene for forurenende stoffer 
som fastsat i bilag I, del B.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastslår - hvilket ligeledes fremgår af vandrammedirektivets artikel 16, 
stk. 7 - at Kommissionen skal forelægge forslag til miljøkvalitetskrav til overfladevand, 
sedimenter og biota. Skal ses sammen med ændringsforslag 1 til betragtning 10 og 
ændringsforslag 4 til artikel 2, stk. 3, af samme forslagsstiller. 
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 54
ARTIKEL 2, STK. 1

(1) Medlemsstaterne sikrer, at deres 
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder miljøkvalitets-
kravene 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 miljøkvalitets-
kravene 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.

Medlemsstaterne træffer til enhver tid de 
nødvendige foranstaltninger, således at 
virksomheder, der udleder spildevand, som 
indeholder prioriterede stoffer, til 
vandmiljøet, anvender den bedste 
tilgængelige teknik i produktionen og 
spildevandsbehandlingen. Disse 
foranstaltninger baseres på resultaterne af 
udvekslingen af oplysninger, jf. artikel 16, 
stk. 2, i direktiv 96/61/EF.

Medlemsstaterne sikrer, at miljøkvalitets-
kravene opfyldes i overensstemmelse med 
kravene i bilag I, del C.

Medlemsstaterne sikrer, at miljøkvalitets-
kravene opfyldes i overensstemmelse med 
kravene i bilag I, del C.

Or. de

Begrundelse

Takket være kravet om, at "den bedste tilgængelige teknik", jf. IPPC-direktivet (96/61/EF), 
skal anvendes, kan medlemsstaterne på et ensartet grundlag i hele EU begrænse 
udledningerne af prioriterede stoffer fra punktkilder på en effektiv og konkurrenceneutral 
måde og i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren 
betaler.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 55
ARTIKEL 2, STK. 1 A (nyt)

1a. Medlemsstaterne sikrer, at 
vandforekomster, der anvendes til 
indvinding af drikkevand, opfylder kravene 
i Rådets direktiv 98/83/EF af 3. november 
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1998, jf. artikel 7 i direktiv 2000/60/EF.

Or. nl

Begrundelse

Der må sikres overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 56
ARTIKEL 2, STK. 1 A (nyt)

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.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at samordne overvågning af vandløb, der løber gennem flere medlemsstater, 
med henblik på at håndtere forureningen ved kilden.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 57
ARTIKEL 2, STK. 2

2. Medlemsstaterne sikrer på grundlag af 
overvågningen af vandtilstanden som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, 
at koncentrationen af stofferne i bilag I, del 
A og B, i sedimenter og biota ikke forøges.

2. Medlemsstaterne sikrer, at et forurenende 
stof i bilag I, del A og B, hvis det kan 
akkumuleres i sedimenter og biota i et 
vandområde, overvåges i overensstemmelse 
med artikel 8 i direktiv 2000/60/EF med 
henblik på at vurdere:
(a) de risici, som disse forurenende stoffer 
indebærer for opfyldelsen af 
målsætningerne i det nævnte direktivs 
artikel 4, og
(b) virkningen af de foranstaltninger, der 
træffes i overensstemmelse med det nævnte 
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direktivs artikel 11, i forhold til de risici, 
som disse forurenende stoffer indebærer 
for opfyldelsen af målsætningerne i samme 
direktivs artikel 4.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaterne bør prioritere opfyldelsen af de foreslåede miljøkvalitetskrav, som er blevet 
fastsat til et niveau, der skal beskytte organismer, der lever i vand.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 58
ARTIKEL 2, STK. 2

2. Medlemsstaterne sikrer på grundlag af 
overvågningen af vandtilstanden som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, 
at koncentrationen af stofferne i bilag I, del 
A og B, i sedimenter og biota ikke forøges.

2. Medlemsstaterne overvåger som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF 
koncentrationen af stofferne i bilag I, del A 
og B, i sedimenter og biota.

Or. de

Begrundelse

Sjette punktum i betragtning 10 og artikel 2, stk. 2, i Kommissionens forslag er ikke forenelige 
med det forhold, der udtrykkeligt er nævnt i første punktum i betragtning 10, nemlig at der 
mangler udtømmende og pålidelige oplysninger om koncentrationerne af prioriterede stoffer i 
biota og sedimenter på EF-plan. Dels ser man bort fra at fastlægge kvalitetsnormer for biota 
og sedimenter på grund af manglende oplysninger, og dels overføres kvalitetsnormerne for 
overfaldevand faktisk uden videre til biota og sedimenter. 

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 59
ARTIKEL 2, STK. 2

2. Medlemsstaterne sikrer på grundlag af 
overvågningen af vandtilstanden som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, 
at koncentrationen af stofferne i bilag I, del 
A og B, i sedimenter og biota ikke forøges.

2. Medlemsstaterne sikrer på grundlag af 
overvågningen af vandtilstanden som 
omhandlet i artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, 
at koncentrationen af stofferne i bilag I, del 
A og B, i vand, sedimenter og biota ikke 
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forøges.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastlægger, at forslaget omfatter foranstaltninger med henblik på at 
reducere og standse forurening.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 60
ARTIKEL 2, STK. 3, AFSNT 1, INDLEDNING

3. Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående 
koncentrationer af hexachlorbenzen, 
hexachlorbutadien og kviksølv ikke 
overskrides i vævet (våd vægt) hos 
byttedyrene fisk, bløddyr, krebsdyr og andre 
biota: 

3. Medlemsstaterne sikrer, at nedenstående 
koncentrationer af nedenstående stoffer ikke 
overskrides i vævet (våd vægt) hos 
byttedyrene fisk, bløddyr, krebsdyr og andre 
biota eller sedimenter (tør vægt): 

Or. en

Begrundelse

Flere af de stoffer, der foreslås af Kommissionen i bilag A, har en høj fedtopløselighed 
og/eller  lav vandopløselighed, hvilket betyder, at de hovedsagelig findes i sedimenter eller 
biota og ikke er dækket i vandkolonnen. Analysen af disse stoffer i vand er ofte vanskelig og 
forbundet med stor usikkerhed, hvilket fører til, at prioriterede stoffer, der skaber alvorlige 
miljøproblemer og er giftige for mennesker, ikke altid påvises.
De tilsatte stoffer har lavere vandopløselighed og ifølge databladene for stofferne (som 
indsamles og drøftes i en høringsproces med Expert Advisory Forum on Priority Substances 
og Expert Group on Quality Standards og vurderes af Den Videnskabelige Komité for 
Toksicitet, Økotoksicitet og Miljø) og Kommissionens konsekvensanalyse (SEK(2006)947) 
akkumuleres de i fødekæden og/eller i sedimenter.
Skal ses sammen med ændringsforslag 33 til betragtning 10 og ændringsforslag 53 til artikel 
2, stk. 1, af samme forslagsstiller.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 61
ARTIKEL 2, STK. 3, LITRA C A (nyt)

ca) 247 μg/kg våd vægt for 
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pentabromdiphenylether

Or. en

Begrundelse

Pentabromdiphenylether akkumuleres i fødekæden (se Kommissionens konsekvensanalyse -
SEK(2006)947) og bør således måles i biota.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 62
ARTIKEL 2, STK. 3, LITRA C B (nyt)

cb) 16,6 mg/kg våd vægt for C10-13-
chloralkaner

Or. en

Begrundelse

C10-13-chloralkaner akkumuleres i fødekæden (se Kommissionens konsekvensanalyse -
SEK(2006)947) og bør således måles i biota.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 63
ARTIKEL 2, STK. 3, LITRA C C (nyt)

cc) 2,9 mg/kg våd vægt for di(2-
ethylhexyl)phtalat (DEHP)

Or. en

Begrundelse

Di(2-ethylhexyl)phtalat (DEHP) er stærkt fedtopløseligt og akkumuleres i fødekæden (se 
Kommissionens konsekvensanalyse - SEK(2006)947) og bør således måles i biota.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 64
ARTIKEL 2, STK. 3, LITRA C D (nyt)
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cd) 367 μg/kg våd vægt for 
pentachlorbenzen 

Or. en

Begrundelse

Pentachlorbenzen akkumuleres i fødekæden (se Kommissionens konsekvensanalyse -
SEK(2006)947) og bør således måles i biota.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 65
ARTIKEL 2, STK. 3, LITRA C E (nyt)

ce) 129 μg/kg tør vægt for flouranthen (i 
sedimenter)

Or. en

Begrundelse

Flouranthen akkumuleres i sedimenter (se Kommissionens konsekvensanalyse -
SEK(2006)947) og bør således måles i denne matrice.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 66
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.

Overvågning af andre stoffer i bilag I kan 
ske i sedimenter eller biota i stedet for i 
vand, hvis medlemsstaterne vurderer, at 
dette er mere hensigtsmæssigt og 
omkostningseffektivt. Hvis der påvises høje 
koncentrationer af stoffer, og 
medlemsstaterne vurderer, at der er en 
risiko for, at miljøkvalitetskravene til vand 
ikke vil blive opfyldt, foretages overvågning 
i vand med henblik på at sikre, at 
miljøkvalitetskravene til vand opfyldes.

Or. en
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Begrundelse

Med henblik på i videst muligt omfang at sikre, at problemer med prioriterede stoffer i 
vandmiljøet opdages, bør medlemsstaterne have mulighed for at overvåge stoffer i bilag I i 
sedimenter eller biota, hvis de vurderer, at dette er mere hensigtsmæssigt og 
omkostningseffektivt. Hvis der påvises høje koncentrationer af stoffer, skal der imidlertid 
foretages yderligere overvågning i vand.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 67
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, kan medlemsstaterne 
enten indføre strengere krav for vand end 
dem, der er opstillet i bilag I, del A, eller 
opstille supplerende krav til biota.

Or. en

Begrundelse

Miljøkvalitetskravene bør være strenge nok til at beskytte både overfladevand og biota. 
Supplerende krav til biota vil komplicere overvågningen.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 68
ARTIKEL 2, STK. 3 A (nyt)

3a. Kommissionen forelægger senest 12 
måneder efter medlemsstaternes 
indsendelse af opgørelserne forslag til 
kvalitetskrav for koncentrationerne af de 
prioriterede stoffer i sedimenter og biota.

Or. en

Begrundelse

Medlemsstaternes forpligtelse til at sikre, at de eksisterende forureningsniveauer i biota og 
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sedimenter ikke stiger, kræver fællesskabsforanstaltninger som nævnt i vandrammedirektivets 
artikel 16, stk. 7. Disse bør foreslås et år, efter at medlemsstaterne har indsendt oplysninger 
om prioriterede stoffer i sedimenter og biota. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 69
ARTIKEL 2, STK. 3 A (nyt)

3a. Medlemsstaterne skal overholde Rådets 
direktiv 98/83/EF og forvalte de 
forekomster af overfladevand, der anvendes 
til indvinding af drikkevand, i 
overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF. Nærværende direktiv skal 
derfor gennemføres, uden at de 
bestemmelser, der indebærer strengere 
krav, tilsidesættes.

Or. en

Begrundelse

Betragtning 12 bør være en artikel. Vandrammedirektivets artikel 16 nævner udtrykkeligt 
beskyttelse af indvinding af drikkevand. Der er behov for strengere krav til drikkevand end 
miljøkvalitetskravene i henhold til dette direktiv.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 70
ARTIKEL 2, STK. 3 A (nyt)

3a. Medlemsstaterne skal overholde Rådets 
direktiv 98/83/EF af 3. november 1998 om 
kvaliteten af drikkevand, og de skal forvalte 
det overfladevand, der anvendes til 
indvinding af drikkevand, i 
overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF. Nærværende direktiv skal 
derfor gennemføres, uden at de
bestemmelser, der indebærer strengere 
krav, tilsidesættes.

Or. en
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Begrundelse

I artikel 16, stk. 1, i vandrammedirektivet nævnes udtrykkeligt beskyttelse af vandforekomster, 
der anvendes til indvinding af drikkevand. Dette direktiv omhandler kun beskyttelse af 
almindelige vandforekomster. Vandforekomster bestemt til indvinding af drikkevand kræver 
mere specifikke foranstaltninger og normer for i højere grad at være i overensstemmelse med 
artikel 7, stk. 3, i vandrammedirektivet (begrænsning af omfanget af rensning). 

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 71
ARTIKEL 2, STK. 3 B (nyt)

3b. Tilfælde, hvor det er teknisk umuligt at 
opfylde miljøkvalitetskravene for 
overfladevandområder, eller hvor dette 
medfører uforholdsmæssigt store 
samfundsmæssige eller økonomiske 
omkostninger, identificeres i medfør af 
artikel 4, stk. 4, 5 og 6, i direktiv 
2000/60/EF med henblik på dermed at 
fastsætte den mest omkostningseffektive og 
miljøvenlige fremgangsmåde, hvorpå det 
mål, der er opstillet i artikel 4, stk. 1, litra 
a), i direktiv 2000/60/EF, kan opfyldes.

Or. nl

Begrundelse

Det er vigtigt at sikre, at artikel 4 i vandrammedirektivet finder anvendelse på grund af den 
iboende usikkerhed omkring miljøkvalitetskravene. Denne usikkerhed skyldes manglende 
undersøgelse af virkningerne, overvågning og beregning af det pågældende forurenende stof. 
For at opfylde direktivet og for at undgå uforholdsmæssigt store omkostninger (som f.eks. 
udgifter til yderligere behandlingsteknologier, der måske ikke er nødvendige) er der behov for 
fleksibilitet. Omkostningerne og miljøvirkningen kan begrænses eller ligefrem helt undgås, 
hvis der indrømmes en begrænset tidsfrist, således at de nuværende foranstaltninger får tid til 
at opnå deres resultater på en effektiv måde.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 72
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Kommissionen følger den tekniske og 4. Kommissionen følger den tekniske og 
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videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, og fremsætter om nødvendigt
forslag om revision af miljøkvalitetskravene 
i bilag I, del A og B, i dette direktiv.

videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, og fremsætter mindst hvert 
fjerde år forslag om revision af 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A og B, i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag fastslår, at Kommissionen i henhold til artikel 16, stk. 4, skal revidere 
sit forslag mindst hvert fjerde år.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 73
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, og fremsætter om nødvendigt
forslag om revision af miljøkvalitetskravene 
i bilag I, del A og B, i dette direktiv.

4. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, idet den systematisk anvender 
den i henhold til forordning (EF) nr. 
1907/2006 etablerede database for at søge 
efter stoffer, der er skadelige for 
vandorganismer, akkumuleres eller er 
persistente, og fremsætter mindst hvert 
fjerde år forslag om revision af 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A og B, i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at Kommissionen anvender data, der bliver tilgængelige via 
REACH, til at finde frem til andre prioriterede stoffer og gør det klart, at Kommissionens 
forpligtelse i henhold til artikel 16, stk. 4, om at revidere sit forslag mindst hvert fjerde år 
opretholdes.
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Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 74
ARTIKEL 2, STK. 4

4. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, og fremsætter om nødvendigt
forslag om revision af miljøkvalitetskravene 
i bilag I, del A og B, i dette direktiv.

4. Kommissionen følger den tekniske og 
videnskabelige udvikling, herunder 
konklusionerne på risikovurderingerne i 
artikel 16, stk. 2, litra a) og b), i direktiv 
2000/60/EF, og fremsætter mindst hvert 
fjerde år forslag om revision af 
miljøkvalitetskravene i bilag I, del A og B, i 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag præciserer Kommissionens forpligtelse jf. artikel 16, stk. 4, til at 
revidere sit forslag mindst hvert fjerde år.

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 75
Artikel 2, stk. 4, afsnit 1 a (nyt) 

Kommissionen undersøger den seneste 
videnskabelige information og de seneste 
tekniske fremskridt vedrørende stoffer, der 
akkumuleres i sedimenter og biota, og 
udarbejder miljøkvalitetskrav for disse 
stoffer.

Or. fi

Begrundelse

Det er mere hensigtsmæssigt at følge op på akkumulerende stoffer fra sedimenter og biota 
snarere end fra vandet.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 76
ARTIKEL 2, STK. 4 A (nyt)
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4a. De i stk. 1-3 nævnte miljøkvalitetskrav 
finder anvendelse under iagttagelse af 
bestemmelserne i Rådets direktiv 98/83/EF 
og bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF om forvaltning af forekomster 
af vand, der anvendes til indvinding af 
drikkevand, som kan indeholde strengere 
krav.

Or. en

Begrundelse

Det er vigtigt at anføre i de dispositive bestemmelser, at miljøkvalitetskravene ikke påvirker 
de specifikke fællesskabskrav til drikkevand.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 77
ARTIKEL 2, STK. 4 A (nyt)

4a. Senest et år efter at medlemsstaterne 
har forelagt deres oversigter, reviderer 
Kommissionen stofferne i del A og B i bilag 
I og fremsætter et forslag om 
miljøkvalitetskrav, der finder anvendelse på 
koncentrationerne af disse stoffer i biota 
eller sedimenter.
Miljøkvalitetskravene for biota og 
sedimenter indsættes i kolonne 8 og 9 i del 
A og B i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Det fremgår klart af artikel 16, stk. 7, i vandrammedirektivet anføres det klart, at 
Kommissionen skal fremsætte forslag til miljøkvalitetskrav i overfladevand, sedimenter eller 
biota. Desuden fremgår det tydeligt selv af Kommissionens datablade, at flere af de 
prioriterede stoffer akkumuleres i fødekæden og/eller i sedimenter. Dette ændringsforslag 
sikrer, at Kommissionen opfylder sine retlige forpligtelser i henhold til vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 78
ARTIKEL 2, STK. 5 A (nyt)

5a. Senest den … * forelægger 
Kommissionen i overensstemmelse med den 
i artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF 
nævnte procedure forslag til kvalitetskrav 
for koncentrationerne af de prioriterede 
stoffer i overfladevand, sedimenter eller 
biota. 

* Et år efter vedtagelse af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag gør det klart, at Kommissionen med det foreliggende forslag, hvori der 
ikke foreslås standarder for sedimenter og biota, ikke har opfyldt sine retlige forpligtelser i 
henhold til artikel 16, stk. 7, i vandrammedirektivet. Da mange af de bioakkumulerende 
stoffer måles bedst i prøver længere oppe i fødekæden, er det af afgørende betydning, at 
denne undladelse rettes hurtigst muligt. 

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 79
ARTIKEL 2, STK. 5 A (nyt)

5a. Senest ét år efter, at medlemsstaternes 
har forelagt deres oversigter, fremsætter 
Kommissionen forslag til kvalitetskrav for 
koncentrationer af de prioriterede stoffer i 
sedimenter og biota.

Or. en

Begrundelse

Kommissionen har ikke opfyldt sine retlige forpligtelser i henhold til artikel 16, stk. 7, i 
vandrammedirektivet, fordi den ikke har foreslået standarder for sedimenter og biota. Da 
mange af de bioakkumulerende stoffer måles bedre i prøver længere oppe i fødekæden, er det 
af afgørende betydning, at denne undladelse rettes hurtigst muligt. 
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Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 80
ARTIKEL 2, STK. 5 A (nyt)

5a. Hvis opfyldelsen af 
miljøkvalitetsnormerne kræver, at visse 
stoffer forbydes, forelægger Kommissionen 
egnede forslag til ændring af eksisterende 
retsakter eller indførelse af nye retsakter på 
EU-plan.

Or. de

Begrundelse

Hvis vandkvaliteten visse steder opviser mangler, der effektivt kan afhjælpes ved hjælp af 
begrænsninger af produktionen og anvendelsen af enkelte stoffer, bør det pålægges 
Kommissionen at reagere herpå ved hjælp af retsakter, der gælder i hele EU og i samme 
udstrækning er bindende for alle medlemsstater, navnlig inden for rammerne af Europa-
Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 197/2006 af 18. december 2006 om registrering, 
vurdering og godkendelse af samt begrænsninger for kemikalier (Reach).

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 81
ARTIKEL 2, STK. 5 B (nyt)

5b Hvis der af hensyn til gennemførelsen af 
princippet om, at forureneren betaler, og 
forsigtighedsprincippet og samordningen af 
medlemsstaternes implementeringspraksis 
er behov for emissionsgrænseværdier for 
visse anlæg, stoffer eller punktkilder 
gældende for hele EU, eller er sådanne 
emissionsgrænseværdier hensigtsmæssige 
med henblik på at opfylde 
miljøkvalitetsnormerne, forelægger 
Kommissionen forslag herom, jf. artikel 18 
i direktiv 96/61/EF.

Or. de

Begrundelse

Rådets direktiv 96/61/EF af 24. september 1996 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening indeholder redskabet EF-emissionsgrænseværdier, hvis der navnlig på grundlag 
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af informationsudvekslingen i medfør af nævnte direktivs artikel 16 er konstateret behov for 
en fællesskabsaktion. EF-emissionsgrænseværdier er påkrævede i de tilfælde, hvor forskelle 
medlemsstaterne imellem med hensyn til, hvor strengt bestemmelserne anvendes, gennem 
mange år har ført til krænkelser af de grundlæggende principper i EF's miljølovgivning, 
nemlig forsigtighedsprincippet og princippet om, at forureneren betaler, samt til 
miljøbelastninger, der kunne være forebygget, og hvor disse forhold har givet anledning til i 
visse tilfælde væsentlige konkurrencefordrejninger i det indre marked (miljødumping).  

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 82
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2a
For at nå målet i artikel 2 kan 
medlemsstaterne fastsætte begrænsninger 
for anvendelsen eller udledningen af 
stoffer, der er mere vidtrækkende end dem, 
der er fastsat i direktiv 91/414/EØF og 
direktiv XX/XXXX/EF, der erstatter dette, 
eller anden fællesskabslovgivning.

Or. nl

Begrundelse

Dette direktiv omfatter ikke supplerende forureningsbegrænsende foranstaltninger. Derfor må 
medlemsstaterne være fuldt berettigede til selv efter behov at træffe supplerende 
forureningsbegrænsende foranstaltninger.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 83
ARTIKEL 2 A (ny)

Artikel 2a
Definition

I dette direktiv gælder følgende 
definitioner:
1. "Anvendelsesperiode": den periode, hvor 
pesticider, der indeholder det målte 
prioriterede eller forurenende stof, kan 
anvendes i henhold til realistiske skøn fra 
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de kompetente organers side.

Or. en

Begrundelse

Hører sammen med ændringsforslag 40, 52, 108, 109 og 130: Dette ændringsforslag gør det 
klart, at pesticider skal måles i den periode, hvor de anvendes. Det vil forhindre, at lavere 
værdier om vinteren sænker gennemsnittet, således at selv lange perioder med høje værdier 
om sommeren på fejlagtig vis ikke afspejles.

Ændringsforslag af Thomas Ulmer

Ændringsforslag 84
ARTIKEL 3

Overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides

udgår

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 
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.
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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. 

Or. de

Begrundelse

Konceptet med overgangsområder, hvor det skulle være tilladt at overskride EU-
miljøkvalitetsnormerne, og som medlemsstaterne desuden skulle overvåge, hvilket ville kræve 
en stor teknisk og administrativ indsats, afvises som helhed.

I henhold til vandrammedirektivet og direktivforslagets bilag I, del C, overvåges det ved 
repræsentative målepunkter, at miljøkvalitetsnormerne overholdes. Det er dermed overflødigt 
at fastlægge overgangsområder for hvert enkelt udledningspunkt.

Fastlæggelse af overgangsområder for de dele af overfladevandområderne, der grænser op til 
udledningspunkterne, ville på baggrund af de mange enkelttilfælde, der skulle behandles, føre 
til et enormt ekstraarbejde med hensyn til implementering og rapportering. Merindsatsen -
sammenlignet med overvågning ved de repræsentative målepunkter - ville ikke stå i noget 
rimeligt forhold til de fordele, der kunne opnås herved.

Særlig overvågning af "overgangsområder", hvor grænseværdierne må overskrides, bliver 
desuden for en stor del irrelevant, hvis der stilles og håndhæves mere vidtrækkende 
emissionsbegrænsende krav (emissionsnorm: "den bedste tilgængelige teknik") (jf. 
ændringsforslaget til artikel 2, stk. 1). 

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 85
ARTIKEL 3

Overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides

udgår

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 
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medlemsstaterne i hvert enkelt tilfælde 
udstrækningen af den del af 
overfladevandområdet omkring 
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.

Or. en

Begrundelse

Opfyldelse af miljøkvalitetskrav overvåges i overensstemmelse med vandrammedirektivet og
bilag I, del C i forslaget til direktiv på repræsentative målepunkter. Dermed bliver det 
overflødigt at udpege overgangsområder for de enkelte udledningssteder. Desuden ville 
fastlæggelse af overgangsområder ved dele af overfladevandområdet omkring 
udledningsstedet medføre en enorm ekstra arbejds- og indberetningsindsats som følge af de 
mange enkelttilfælde, der skulle iagttages. Denne ekstraindsats ville ikke stå i noget forhold 
til den dermed forbundne nytte sammenlignet med overvågning ved de repræsentative 
målesteder.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 86
ARTIKEL 3

Overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides

udgår
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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 
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.

Or. en

Begrundelse

Indførelsen af "overgangsområder" skaber retlig usikkerhed, fordi der ikke kan gives nogen 
definition. I overensstemmelse med artikel 10 om integreret forebyggelse og bekæmpelse af 
forurening (96/61/EC), skal punktkilderne opfylde miljøkvalitetskravene. Hvis undtagelser 
tillades, fører det til uacceptabel forurening af fisk, som ikke holder sig uden for det 
forurenede område (ål osv.). Kommissionen fremfører ikke tilstrækkelige argumenter for at 
indføre denne artikel. Med den nuværende ordlyd er der en klar risiko for, at dette forslag vil 
udvande den eksisterende lovgivning og målsætningerne for vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 87
ARTIKEL 3

Overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides

udgår

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 
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.

Or. en
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Begrundelse

Indførelsen af "overgangsområder" skaber retlig usikkerhed, fordi der ikke kan gives nogen 
definition. Hvis dette smuthul lukkes, skabes der større sammenhæng med den "kombinerede 
fremgangsmåde", der er nævnt i artikel 10 i direktivet om integreret forebyggelse og 
bekæmpelse af forurening (96/61/EC) samt i artikel 10 i vandrammedirektivet 2000/60/EF, 
hvor punktkilderne skal opfylde miljøkvalitetskrav. Hvis undtagelser tillades, fører det til 
uacceptabel forurening af fisk, som ikke holder sig uden for det forurenede område (ål osv.) 
og indirekte til, at mennesker eksponeres. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 88
ARTIKEL 3

Overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides

udgår

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 
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.
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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.

Or. en

Begrundelse

Overgangsområderne defineres ikke, og de skaber som sådan et smuthul for udledninger, 
emissioner og tab af prioriterede stoffer. Hvis grænseværdierne overskrides, kan det føre til 
uacceptabel forurening af fisk, hvilket kan bringe menneskers sundhed og miljøet og som 
følge heraf den berørte fiskerisektor i fare.

Ændringsforslag af Dorette Corbey

Ændringsforslag 89
ARTIKEL 3, STK. 1

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.

1. Hvis der i forbindelse med en eller flere 
punktkilder ikke findes nogen teknisk 
løsning, således at spildevandet kan renses 
på en effektiv måde, kan medlemsstaterne 
udpege 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.

Or. nl

Begrundelse

Overskridelser af miljøkvalitetskravene er kun berettigede, hvis det teknisk ikke er muligt at 
rense spildevandet på en effektiv måde.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 90
ARTIKEL 3, STK. 1

1. Medlemsstaterne udpeger 1. Medlemsstaterne kan sæsonmæssigt 
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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.

udpege 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.

Or. en

Begrundelse

Overgangsområder må ikke bruges som undskyldning for at ikke at gennemføre dette direktiv. 
Imidlertid bør undtagelser være tilladt under tørkeperioder i sommermånederne eller andre 
perioder, hvor vandområderne er berørt af ekstraordinære sæsonbetonede forhold 

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 91
ARTIKEL 3, STK. 1

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.

1. Medlemsstaterne kan udpege
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.

Or. fr

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at oprettelse af overgangsområder fortsat skal 
være mulig, men ikke systematisk, og at udledninger fra punktkilder, der overskrider 
miljøkvalitetskravene, skal ske undtagelsesvist og under kontrol.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 92
ARTIKEL 3, STK. 1 A (nyt)

1a. Medlemsstaterne medtager en 
handlingsplan, der har til formål at 
reducere omfang og gyldighedsperiode for 
de enkelte overgangsområder i de i artikel 
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13 i direktiv 2000/60 nævnte 
vandområdeplaner med henblik på at 
opfylde de relevante miljøkvalitetskrav.

Or. en

Begrundelse

Dette understreger direktivets miljømæssige mål ved at anføre, at overgangsområderne bør 
være en midlertidig foranstaltning og ikke et middel til at undgå at opfylde kravene i 
direktivet.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 93
ARTIKEL 3, STK. 2 A (nyt)

2a. Når der er tale om 
grænseoverskridende vandløb, skal de 
øvrige berørte medlemsstater give deres 
samtykke ved fastlæggelsen af det 
overgangsområde, hvor kravene må 
overskrides.

Or. hu

Begrundelse

Når der er tale om grænseoverskridende vandløb, er mængden af et prioriteret stof, der 
overskrider de tilladte grænseværdier, og som udledes i vandet i overensstemmelse med en 
godkendelse udstedt af én medlemsstat, ikke altid faldet til det niveau, der er foreskrevet i 
direktivet, når vandløbet krydser grænsen. Man kan dog kun kræve, at de medlemsstater, der 
er beliggende længere nedstrøms, overholder direktivet, hvis det allerede for stærkt 
forurenede vand kommer ind i landet med deres samtykke. 

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 94
ARTIKEL 3, STK. 3

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 

udgår
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gradvis at mindske udstrækningen af de i 
stk. 1 omhandlede overgangsområder, der 
er udpeget i vandområder, der påvirkes af 
udledning af prioriterede stoffer.

Or. nl

Begrundelse

Det skal være frivilligt at udpege overgangsområder. Regelmæssig revurdering af 
godkendelser og tilpasning til den bedste tilgængelige teknik er allerede reguleret i artikel 13 
i IPPC-direktivet og artikel 11 i vandrammedirektivet. Mindskelse af udstrækningen af 
overgangsområder via anvendelse af den bedste tilgængelige teknik (BAT) fører til, at 
"vandforanstaltninger" vil blive foretrukket frem for foranstaltninger til beskyttelse af miljøet 
på andre områder, når det gælder IPPC-anlæg. Dette er ikke i overensstemmelse med den 
integrerede fremgangsmåde, jf. IPPC-direktivets artikel 7. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 95
ARTIKEL 3, STK. 3 

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. 

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, senest i 2011 og 
derefter hvert sjette år 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. I 
forbindelse med revurderingen forelægges 
der den kompetente myndighed en 
reduktionsplan. I denne plan angives det, 
hvilke foranstaltninger der er truffet for at 
begrænse anvendelsen af prioriterede 
stoffer, og planen indeholder en fortegnelse 
over de andre stoffer, der kan erstatte det 
pågældende stof, og som ikke er omfattet af 
dette direktivs anvendelsesområde. 

Or. hu
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Begrundelse

Revurderingen af godkendelserne skal tilpasses i overensstemmelse med den relevante 
lovgivning (IPPC- og vandrammedirektivet). Bestemmelsen om reduktionsplanen er 
nødvendig for de anlæg, der er nævnt i direktiv 96/61/EF, således at udledningen i vandet af 
de prioriterede stoffer, der er opført i bilaget til dette direktiv, gradvis kan mindskes og helt 
elimineres inden for en rimelig tidsfrist.

Etablering af en procedure vil hjælpe anlæggene, når de skal gennemføre denne reduktion i 
praksis, samtidig med at myndighederne også får mulighed for at foretage en kontrol. Når 
erstatningsstofferne opføres i den plan, der skal forelægges, vil det klart fremgå, hvilke 
mulige alternativer der findes.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 96
ARTIKEL 3, STK. 3

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.

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. Denne 
gradvise formindskelse sker kun for at 
afspejle de forbedringer i vandkvaliteten, 
der er opnået som resultat af de 
foranstaltninger, der gennemføres af 
medlemsstaterne.

Or. en

Begrundelse

Omfanget af de enkelte overgangsområder bør kun reduceres gradvist, hvis 
kildekontrolmekanismerne (instrumenter og foranstaltninger) viser sig effektive.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 97
ARTIKEL 3, STK. 4 
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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.

4. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF, hvilken metode 
medlemsstaterne skal benytte til at udpege 
overgangsområderne, hvor kravene må 
overskrides, som følger:

a) Størrelsen af overgangsområdet i 
procent af det pågældende vandområde og 
medlemsstatens samlede vandområde
b) den højeste tilladte overskridelse. 

Or. hu

Begrundelse

For at de enheder, der er nævnt i direktiv 96/61/EF, kan fungere, er der behov for en 
overgangsperiode, hvor der udpeges et område, hvori den højeste tilladte koncentration, der 
er fastsat i direktivet, kan overskrides for de pågældende stoffer. Eftersom der her er tale om 
stoffer, der er farlige for såvel miljøet som folkesundheden, skal der fastsættes lofter for denne 
overskridelse. For at forhindre medlemsstaterne i at anvende denne artikel til at omgå 
direktivets bestemmelser er det nødvendigt præcist at regulere omfanget af artiklens 
anvendelsesområde. Dette er også vigtigt, fordi det kun på denne måde er muligt at sikre, at 
udledningen i vandmiljøet af de stoffer, der er anført i bilaget, helt kan holdes under de 
foreskrevne grænseværdier inden for en rimelig tidsfrist for hele vandområdet. 

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 98
ARTIKEL 3, STK. 4 A (nyt) 

4a. I forbindelse med flodmundinger og 
kystområder definerer Kommissionen de 
metoder, som medlemsstaterne skal 
anvende til at vurdere miljøkvalitetskrav 
udtrykt som årsgennemsnit.

Or. en

Begrundelse

Spørgsmålet om flodmundinger og kystområder skal behandles i overensstemmelse med deres 
særlige forhold. 
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 99
ARTIKEL 3 A (ny) 

Artikel 3a
Medlemsstaternes emissionskontrolmetoder
1. For at opfylde målene i artikel 1 opstiller 
medlemsstaterne integrerede planer for 
emissionskontrol og 
udfasingsforanstaltninger for prioriterede 
stoffer og prioriterede farlige stoffer inden 
for rammerne af det i artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF nævnte indsatsprogram. 
Plannerne omfatter mindst:
a) resultaterne af de undersøgelser, der 
gennemføres i overensstemmelse med 
artikel 4
b) mål for stofferne, herunder for mængder 
og massebalancer
c) sektorstrategier i forbindelse med de 
vigtigste forureningskilder (navnlig for 
industri, landbrug, skovbrug, 
husholdninger, sundhedsvæsen, transport)
d) foranstaltninger til reduktion af diffus 
forurening som følge af tab af stoffer fra 
produkter 
e) foranstaltninger til erstatning af 
prioriterede farlige stoffer
f) instrumenter, herunder økonomiske 
foranstaltninger i overensstemmelse med 
artikel 9 i direktiv 2000/60/EF
g) emissionsnormer ud over eksisterende 
EF-regler
(h) informations-, rådgivnings- og 
uddannelsesforanstaltninger. 
2. Planerne udarbejdes efter 
gennemskuelige kriterier og revideres 
inden for rammerne af revisionen af 
indsatsprogrammet. Medlemsstaterne 
aflægger rapport til Kommissionen og 
offentligheden hvert tredje år om de 
fremskridt, der er gjort med 



AM\631286DA.doc PE 378.727v01-00 54/136 AM\

DA

gennemførelsen, og om, hvordan 
foranstaltningerne har bidraget til at 
opfylde målene i dette diretiv.

Or. en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse med artikel 10 og 16 i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 100
ARTIKEL 3 B (ny) 

Artikel 3b
Harmoniserede emissionskontrolmetoder

1. For at sikre overensstemmelse med dette 
direktiv og direktiv 2000/60/EF reviderer 
Kommissionen de afgørelser, der er 
relevante for regulering eller anvendelse af 
prioriterede farlige stoffer eller emissioner 
heraf senest ét år efter optagelse i bilag X. 
Dette gælder navnlig for:
a) prioriterede stoffer eller forurenende 
stoffer omfattet af direktiv 91/414/EØF og 
afgørelsen om optagelse i bilag I til nævnte 
direktiv
b) prioriterede stoffer eller forurenende 
stoffer omfattet af forordning (EF) nr. 
1907/2006 og afgørelsen om optagelse i 
bilag XIV eller XVII deri og på listen over 
stoffer til senere optagelse (artikel 59, stk. 
1) i forordning (EF) nr. 1907/2006 samt 
afgørelser vedrørende meddelelse af 
godkendelser (artikel 60 i forordning (EF) 
nr. 1907/2006); ellers foreslås der 
foranstaltninger, når det bliver klart, at den 
beregnede nuleffektkoncentration (PNEC) 
er overskredet.
2. For punktkilder omfattet af direktiv 
96/61/EF sikrer Kommissionen, at 
teknikker, der fører til emissioner eller tab 
af prioriterede farlige stoffer, ikke kan 
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anses for de bedste tilgængelige teknikker 
(BAT) som defineret i det pågældende 
direktiv, og at de dokumenter, der beskriver 
de bedste tilgængelige teknikker korrigeres. 
I overensstemmelse med artikel 18 i direktiv 
96/61/EF foreslår Kommissionen bindende 
emissionsgrænseværdier for alle 
prioriterede stoffer eller forurenende 
stoffer fra IPPC-anlæg.
3. For at støtte opstillingen af de planer, 
der beskrives i artikel 3, udarbejder 
Kommissionen inden udgangen af 2008 en 
strategi for kontrol af emissioner fra 
punktkilder og diffuse kilder.
4. Såfremt det forudses, at målene i dette 
direktiv ikke opfyldes, fastsætter 
Kommissionen i overensstemmelse med 
proceduren i artikel 251 i EF-traktaten 
yderligere bestemmelser på EU-niveau.

Or. en

Begrundelse

Sikrer overensstemmelse mellem forskellige dele af fællesskabslovgivningen.

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 101
ARTIKEL 4 

Artikel 4 udgår
Oversigt over emissioner, udledninger og 

tab
1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag 
af oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens 
territorium.
2. Referenceperioden for måling af de 
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værdier for forurenende stoffer, som skal 
anføres i oversigten i stk. 1, er et af årene 
fra 2007 til 2009.
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.
3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om de oversigter, der opstilles i 
overensstemmelse med stk. 1, de dertil 
knyttede referenceperioder og de 
vandområdeplaner, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
direktiv 2006/60/EF.
4. Medlemsstaterne ajourfører deres 
oversigter som led i den revision af 
analyser, som er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF.
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.
Medlemsstaterne offentliggør de ajourførte 
oversigter i deres ajourførte 
vandområdeplaner som omhandlet i artikel 
13, stk. 7, 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.
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.

Or. nl
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Begrundelse

Den oversigt, der foreslås i artikel 4, skal allerede etableres i medfør af forordningen om et 
europæisk register over udledning og overførsel af forurenende stoffer (E-PRTR-
forordningen) og artikel 5 i vandrammedirektivet. Dette tekstforslag sikrer overensstemmelse 
med definitionerne, målsætningerne og bestemmelserne i vandrammedirektivet, hvorved 
fortolkningsforskelle kan undgås.

Ændringsforslag af Linda McAvan

Ændringsforslag 102
ARTIKEL 4

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag 
af oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde eller dele heraf inden for 
dens territorium.

Hver medlemsstat sikrer, at der i 
overensstemmelse med de 
rapporteringsforpligtelser, der er nævnt i 
artikel 15 i direktiv 2000/60/EF, 
tilvejebringes oplysninger om emissioner 
med henblik på at demonstrere en gradvis 
reduktion for prioriterede stoffer og 
standsning for prioriterede farlige stoffer, 
der er opført i bilag I, del A, for hvert 
vandområde eller dele heraf inden for deres 
territorium

2. Referenceperioden for måling af de 
værdier for forurenende stoffer, som skal 
anføres i oversigten i stk. 1, er et af årene 
fra 2007 til 2009.
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.
3. Medlemsstaterne giver Kommissionen 
meddelelse om de oversigter, der opstilles i 
overensstemmelse med stk. 1, de dertil 
knyttede referenceperioder og de 
vandområdeplaner, der er indsendt i 
overensstemmelse med artikel 15, stk. 1, i 
direktiv 2006/60/EF.
4. Medlemsstaterne ajourfører deres 
oversigter som led i den revision af 
analyser, som er omhandlet i artikel 5, stk. 
2, i direktiv 2000/60/EF. 
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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.
Medlemsstaterne offentliggør de ajourførte 
oversigter i deres ajourførte 
vandområdeplaner som omhandlet i artikel 
13, stk. 7, 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.
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.

Or. en

Begrundelse

Denne reviderede tekst skaber overensstemmelse med vandrammedirektivet, samtidig med at 
unødvendige og byrdefulde krav om yderligere rapportering undgås. De eksisterende krav i 
vandrammedirektivets artikel 15 om overvågning af overfladevandområdernes tilstand er 
tilstrækkelige.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 103
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt,
der  i givet fald omfatter kort, over 
emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
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hvert vandområde inden for dens territorium, 
samt kilderne hertil, herunder deres 
koncentrationer i sedimenter og biota..
I oversigten medtager medlemsstaterne alle 
de emissionskontrolforanstaltninger, der 
træffes i forbindelse med de prioriterede 
stoffer og forurenende stoffer, der er anført 
i del A og B i bilag I.

Or. en

Begrundelse

Det bør specificeres klart, at oversigten skal angive kilderne til emissioner, udledninger og 
tab af de prioriterede stoffer og andre forurenende stoffer samt koncentrationer i sedimenter 
og biota. For gennemskuelighedens skyld bør disse kilder angives på et kort

I betragtning af medlemsstaternes forpligtelser til at reducere eller standse emissioner, 
udledninger og tab af prioriterede stoffer, bør de medtage oplysninger om sådanne 
foranstaltninger i deres oversigt.

Ændringsforslag af Ambroise Guellec

Ændringsforslag 104
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, eller andre 
disponible data, en oversigt over emissioner, 
udledninger og tab fra oprindelseskilder til 
prioriterede stoffer (både punktkilder og 
diffuse kilder til forurening), der er 
opregnet i bilag I, for hvert vandområde 
inden for dens territorium.

Or. fr

Begrundelse

Første del af ændringsforslaget sigter på at udvide grundlaget for indsamling af oplysninger 
til udarbejdelse af oversigten, eftersom de data, der blev anvendt til oversigten i 2004, for 
størstepartens vedkommende stammer fra 2002, og der siden er iværksat programmer for 
indsamling af oplysninger med henblik på at forbedre kendskabet til området.
Anden del af ændringsforslaget skal støtte det forureningsforebyggende princip, der går ud 
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på at behandle forureningen ved kilden, men udelader ordet "alle" (oprindelseskilder) for at 
tilskynde til i det mindste at søge efter de vigtigste af disse oprindelseskilder.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 105
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium. 
Prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der frigøres fra sedimenter som følge af 
skibstrafik, opmudringsarbejder eller 
naturgivne forhold, betragtes ikke som tab.

Or. nl

Begrundelse

Sedimenter indeholder "gamle" prioriterede stoffer, der er udledt på et tidligere tidspunkt og 
sunket til bunds. Som følge af kraftige rystelser forårsaget af for det første skibstrafik, for det 
andet opmudringsarbejder og for det tredje naturgivne forhold (som f.eks. storme og 
tidevand) sker det, at disse gamle stoffer frigøres og blander sig med overfladevandet. 
Formålet med dette ændringsforslag er, at disse stoffer ikke skal indgå i definitionen af "tab", 
da der her primært er tale om omfordeling af disse stoffer og ikke om nye tab.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 106
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 

Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag II eller  i bilag I, del 
A og B, for hvert vandområde inden for dens 
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hvert vandområde inden for dens territorium. territorium.

Or. en

Begrundelse

Hører sammen med ændringsforslag, der tilføjer listen flere stoffer, som Kommissionen 
fortsat skal vurdere - ifølge logikken i den tekst, der blev vedtaget i 2001. Medlemsstaterne 
skal tage hensyn til disse stoffer i deres oversigter.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 107
ARTIKEL 4, STK. 1

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer,
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium.

1. Hver medlemsstat etablerer på grundlag af 
oplysninger, der indsamles i medfør af 
artikel 5 og 8 i direktiv 2000/60/EF og 
forordning (EF) nr. 166/2006, en oversigt 
over emissioner, udledninger og tab af alle 
prioriterede stoffer og forurenende stoffer, 
der er opregnet i bilag I, del A og B, for 
hvert vandområde inden for dens territorium. 
Stoffer, der opfylder kravene i artikel 2, stk. 
1, er undtaget fra oversigten.

Or. en

Begrundelse

Det er overflødigt at medtage de stoffer, som beviseligt opfylder bestemmelserne i artikel 2, 
stk. 1, i oversigten.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 108
ARTIKEL 4, STK. 2

2. Referenceperioden for måling af de 
værdier for forurenende stoffer, som skal 
anføres i oversigten i stk. 1, er et af årene fra 
2007 til 2009.

2. Referenceperioden for måling af de 
værdier for forurenende stoffer, som skal 
anføres i oversigten i stk. 1, er et af årene fra 
2007 til 2009.

For prioriterede stoffer og forurenende 
stoffer, der er omfattet af direktiv 

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

91/414/EØF, anføres dog som værdi 
gennemsnittet for anvendelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 40 og 52: Dette ændringsforslag gør det klart, at 
pesticider skal måles i den periode, hvor de anvendes. Det vil forhindre, at lavere værdier om 
vinteren sænker gennemsnittet, således at selv lange perioder med høje værdier om sommeren 
på fejlagtig vis ikke afspejles.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 109
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, anføres dog som værdi 
gennemsnittet for anvendelsesperioden og 
under alle omstændigheder inden 
afslutningen af analysen.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 40, 52 og 108: Dette ændringsforslag gør det klart, at 
pesticider skal måles i den periode, hvor de anvendes. Det vil forhindre, at lavere værdier om 
vinteren sænker gennemsnittet, således at selv lange perioder med høje værdier om sommeren 
på fejlagtig vis ikke afspejles.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 110
ARTIKEL 4, STK. 5

5. Kommissionen kontrollerer, at oversigtens 
tal for emissioner, udledninger og tab senest 

5. Kommissionen kontrollerer senest i 2012, 
at oversigtens tal for emissioner, udledninger 
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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.

og tab senest i 2015 kan forventes at være i 
overensstemmelse med målene om reduktion 
og standsning i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. 
iv), i direktiv 2000/60/EF. Kommissionen 
forelægger Europa-Parlamentet og Rådet 
en rapport om denne kontrol. Hvis 
rapporten viser, at det ikke er sandsynligt, 
at disse mål vil blive opfyldt, foreslår 
Kommissionen senest i 2013 de nødvendige 
fællesskabsforanstaltninger  i 
overensstemmelse med artikel 251 i EF-
traktaten 

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 4, stk. 1, i vandrammedirektivet gennemfører medlemsstaterne de nødvendige 
foranstaltninger i overensstemmelse med artikel 16, stk. 1 og 8 med henblik på gradvis at 
reducere eller standse forureningen. Det er derfor ikke acceptabelt at vente helt til sidst -
2025 - med at kontrollere, om målene opfyldes. Denne kontrol bør foretages i hvert fald 
senest halvvejs i forløbet, og der bør træffes foranstaltninger på fællesskabsplan, hvis 
kontrollen viser, at det ikke er sandsynligt, at målene vil blive opfyldt.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 111
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 i 2012, om 
oversigtens tal for emissioner, udledninger 
og tab senest i 2015 vil være i 
overensstemmelse med målene om reduktion 
og standsning i artikel 4, stk. 1, litra a), nr. 
iv), i direktiv 2000/60/EF og rapporterer 
resultater og konklusioner til 
medlemsstaterne og Europa-Parlamentet 
og foreslår de nødvendige foranstaltninger 
til at nå målene.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 4, stk. 1, i vandrammedirektivet 2000/60/EF skal forpligtelserne til at 
reducere forureningen være opfyldt senest i 2015, og der er ingen grund til at vente ti år med 
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vurderingen.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 112
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 2015 er i overensstemmelse med målene 
om reduktion og standsning i artikel 4, stk. 
1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 4, stk. 1, i vandrammedirektivet 2000/60/EF skal forpligtelserne til at 
reducere forureningen være opfyldt senest i 2015, og der er ingen grund til at vente ti år med 
vurderingen.

Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 113
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 2015 er i overensstemmelse med målene 
om reduktion og standsning i artikel 4, stk. 
1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

I henhold til artikel 4, stk. 1, i vandrammedirektivet 2000/60/EF skal forpligtelserne til at 
reducere forureningen være opfyldt senest i 2015, og der er ingen grund til at vente ti år med 
vurderingen. Kommissionen forelægger den nødvendige metode til udarbejdelse af 
oversigterne.
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Ændringsforslag af Henrik Lax

Ændringsforslag 114
ARTIKEL 4, STK. 6 A (nyt)

6a. Senest den … * fastlægger 
Kommissionen på grundlag af de bedste 
tilgængelige teknikker metoder til 
emissionskontrol for alle punktkilder, der 
anvendes af medlemsstaterne som 
minimumsstandarder.
* Et år efter vedtagelse af dette direktiv

Or. en

Begrundelse

Ifølge artikel 16, stk. 8, i direktive 2000/60/EF skulle Kommissionen have fremsat forslag til 
emissionskontrolmetoder for punktkilder senest i 2006. Da Kommissionen ikke har gjort det, 
skal den i det mindste opfylde dette krav i løbet af det kommende år.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 115
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Foranstaltninger til reduktion af 

forurening med prioriterede stoffer og 
prioriterede farlige stoffer

1. Som led i opfyldelsen af de mål for 
reduktion af forurening med prioriterede 
stoffer og prioriterede farlige stoffer, som 
er fastsat i henhold til artikel 4, stk. 1, litra 
a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF, påser 
medlemsstaterne, at det indsatsprogram, 
der er udarbejdet i henhold til artikel 11 i 
samme direktiv, ligeledes tager hensyn til 
kontrolforanstaltningerne for forurening 
fra punktkilder og diffuse kilder samt til de 
i dette direktiv definerede 
miljøkvalitetskrav.
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2. Medlemsstaterne afgør på grundlag af 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EF og med 
henblik på opfyldelse af målene heri, om 
det er nødvendigt at tage gennemførelsen af 
de eksisterende foranstaltninger op til 
fornyet overvejelse eller at indføre nye 
foranstaltninger til reduktion og kontrol af 
forureningen med prioriterede stoffer og 
prioriterede farlige stoffer.
Kommissionen stiller derefter til forslag om 
hensigtsmæssige foranstaltninger på 
fællesskabsplan.
3. Såfremt et prioriteret stof eller et 
prioriteret farligt stof er omfattet af anden 
fællesskabslovgivning om forurenende 
stoffer (direktiv 91/414/EØC, forordning 
(EF) nr. 1907/2006 eller direktiv 
96/61/EF), har bestemmelserne i dette 
direktiv forrang i alle anliggender 
vedrørende forurenende stoffer i vand.

Or. en

Begrundelse
Der skal ved udarbejdelsen af indsatsprogrammet tages hensyn til kontrolforanstaltningerne. 
Nøjes man med kun at definere miljøkvalitetskravene, betyder dette en forbedring af 
rensningsanlæggene uden en bedre beskyttelse af overfladevandområderne. 
Kontrolforanstaltninger ved kilden har stor indvirkning på en reduktion af udledningerne, og 
denne mere bæredygtige strategi gør det muligt at opfylde vandrammedirektivets 
målsætninger.

Prioriterede farlige stoffer, der i dette direktiv identificeres som vandforurenende stoffer, skal 
kontrolleres og måles for at standse deres forurening af vandområder, selv om brug af dem er 
tilladt i henhold til anden lovgivning.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 116
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Foranstaltninger til reduktion af 

forurening med prioriterede stoffer 
1. Som led i opfyldelsen af de mål for 
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reduktion af forurening med prioriterede 
stoffer, der er fastsat i henhold til artikel 4, 
stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 2000/60/EF, 
påser medlemsstaterne, at det 
indsatsprogram, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 11 i samme direktiv, 
ligeledes tager hensyn til 
kontrolforanstaltningerne for forurening 
fra punktkilder og diffuse kilder samt til de 
i det pågældende direktiv definerede 
miljøkvalitetskrav.
Disse foranstaltninger tager i forbindelse 
med stoffer, der forekommer naturligt, eller 
som produceres ved naturlige processer, 
hensyn til, at det ikke er muligt at standse 
eller udfase alle potentielle kilder.
2. Medlemsstaterne sikrer, at de i stk. 1 
nævnte foranstaltninger er økonomisk 
bæredygtige og teknisk gennemførlige, som 
anført i artikel 4, stk. 4, i direktiv 
2000/60/EC.
3. Medlemsstaterne tager først og fremmest 
hensyn til de eksisterende foranstaltninger, 
der er specificeret i den gældende 
fællesskabslovgivning.
4. Om fornødent afgør medlemsstaterne på 
grundlag af artikel 4 i direktiv 2000/60/EF 
og som led i opfyldelsen af de deri fastsatte 
mål, om der er behov for at tage 
gennemførelsen af de eksisterende 
foranstaltninger op til fornyet overvejelse 
eller for at indføre nye foranstaltninger til 
reduktion og kontrol af forureningen med 
prioriterede stoffer. Om fornødent stiller 
Kommissionen forslag om hensigtsmæssige 
foranstaltninger på fællesskabsplan. 

Or. en

Begrundelse

Dette gentager vandrammedirektivets betydning ved at henvise til bestemmelserne i det og 
fjerner al forvirring med hensyn til, hvad "økonomisk bæredygtig og teknisk gennemførlig" 
betyder.
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Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 117
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Kontrol med gennemførelse

I tilfælde af hyppige overskridelser af de 
værdier, som miljøkvalitetskravene 
fastsætter, identificerer medlemsstaterne 
kilden og træffe effektive, forholdsmæssige 
og stimulerende foranstaltninger  i henhold 
til forskellige instrumenter, der indgår i 
direktiv 2000/60/EF, som f.eks. de 
supplerende foranstaltninger, der er nævnt 
i artikel 11, stk. 4, og del B i bilag VI til 
dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

I tilfælde af de værdier, der fastsættes i miljøkvalitetskravene, hyppigt overskrides, bør der 
træffes effektive, forholdsmæssige og stimulerende foranstaltninger. Ud over de til rådighed 
værende retlige instrumenter bør også de disponible "supplerende " foranstaltninger nævnes 
som mulige løsninger, eftersom frivillige stimulerende foranstaltninger ofte er mere effektive 
end en strengt retlig fremgangsmåde. Dette vil bidrage til at styrke det fælles grundlag for 
direktivet som sådant og miljølovgivningen i almindelighed.

Ændringsforslag af Anne Laperrouze

Ændringsforslag 118
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a

Kommissionsrapport
Inden for rammerne af den i artikel 18, stk. 
1, i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
rapport om gennemførelse af det 
pågældende direktiv foretager Kommission 
en formel evaluering af sammenhæng og 
effektivitet i forhold til samtlige de EF-
retsakter, der direkte eller indirekte skal 
bidrage til en god vandkvalitet. Denne 
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evaluering vil gøre det muligt om 
nødvendigt at tilpasse eller gennemføre 
fællesskabsforanstaltninger.

Or. fr

Begrundelse

Kommissionen har i sit direktivforslag ikke foreslået nye emissionsbegrænsende 
foranstaltninger, eftersom den fandt det unødvendigt under henvisning til den omfattende 
lovgivning, der allerede findes eller er under behandling i Europa-Parlamentet og Rådet. 
Imidlertid er dette en situation, der kan ændre sig. Det påhviler den derfor, ud over de 
eksisterende rapporteringsforpligtelser i medfør af artikel 18 i rammedirektivet, at begrunde 
sin beslutning om at foreslå/ ikke foreslå eller endog at vedtage. 

Ændringsforslag af Åsa Westlund

Ændringsforslag 119
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Grænseoverskridende problemer

Såfremt en medlemsstat fastslår, at en 
bestemt kilde til et prioriteret stof er 
relevant for et forureningsproblem, og 
nationale foranstaltninger alene ikke er 
tilstrækkelige, og forureningsproblemet 
kan løses mere effektivt på europæisk plan, 
kan medlemsstaten i overensstemmelse med 
artikel 12 i direktiv 2000/60/EF underrette 
Kommissionen herom. Som svar på en 
sådan henvendelse foreslår Kommissionen 
senest ét år efter modtagelse af meddelelsen 
passende fællesskabsforanstaltninger, der 
så vidt muligt er baseret på et eksisterende 
retligt instrument.

Or. en

Begrundelse

Prioriterede stoffer, der transporteres via luften eller floder kan føre til større problemer med 
overskridelse af miljøkvalitetskravene i medlemsstaterne. Nationale foranstaltninger kan ikke 
altid reducere koncentrationerne i miljøet, eftersom de større emissioner findes i et eller flere 
andre lande. I sådanne tilfælde bør medlemsstaterne have mulighed for at underrette 
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Kommissionen (i overensstemmelse med artikel 12 i direktiv 2006/60). Det bør være 
Kommissionens ansvar at gennemføre en undersøgelse og foreslå fællesskabsforanstaltninger 
til løsning af problemet. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 120
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 11 (direktiv 2000/60/EF)

Artikel 4a
I direktiv 2000/60/EF foretages følgende 
ændringer:
1. Artikel 11 affattes således: 
"Artikel 11
1. Hver medlemsstat sørger for, at der for 
hvert vandområdedistrikt eller for den del 
af et internationalt vandområdedistrikt, der 
ligger inden for dens område, udarbejdes et 
indsatsprogram, idet der tages hensyn til 
resultaterne af de analyser, der kræves i 
henhold til artikel 5, og til de oversigter, der 
etableres i henhold til artikel 4 i direktiv 
xx/2000/EF*, med henblik på opfyldelse af 
de mål, der er fastsat i henhold til artikel 4. 
Sådanne indsatsprogrammer kan referere 
til foranstaltninger, der følger af 
lovgivning, vedtaget på nationalt plan, der 
dækker en medlemsstats samlede område.  
Hvor det er relevant, kan en medlemsstat 
vedtage foranstaltninger for alle 
vandområdedistrikter og/eller for dele af 
internationale vandområdedistrikter, der 
ligger inden for dens område.
______________________

* Reference til dette direktiv."

2. Artikel 18, stk. 2, litra e), affattes 
således: 
"e) et resumé af eventuelle forslag, 
kontrolforanstaltninger og strategier 
fastlagt i henhold til artikel 16 eller andre 
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relevante forureningsbegrænsende 
fællesskabsforanstaltninger"
3. I artikel 18 tilføjes følgende stykke:
"6. Hvis Kommissionens rapport viser, at 
der er mangler ved gennemførelsen af 
direktivet som helhed eller af visse af dets 
bestemmelser, navnlig hvad angår 
kontrolforanstaltninger i henhold til artikel 
16, forelægger Kommissionen forslag til 
fællesskabsforanstaltninger senest den **
_______________________
** atten måneder efter offentliggørelsen af 
rapporten.

Bilag X til direktiv 2000/60/EF affattes som 
angivet i bilag II til dette direktiv.

4. Bilag X til direktiv 2000/60/EF affattes 
som angivet i bilag II til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Der er brug for at indsætte en krydsreference til det nye krav om en oversigt over 
forureningsbegrænsende foranstaltninger for prioriterede stoffer i relation til det 
indsatsprogram, der skal udarbejdes i henhold til vandrammedirektivet. På baggrund af 
mangelen på forureningsbegrænsende foranstaltninger i henhold til dette direktiv bør 
Kommissionen i sin rapport desuden vurdere, om de i artikel 16 omhandlede foranstaltninger 
er opnået via andre relevante fællesskabsinstrumenter. Endelig er der behov for en 
mekanisme til sikring af, at Fællesskabet tager affære, hvis rapporten konkluderer, at 
gennemførelsen har været mangelfuld.
.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 121
ARTIKEL 5, STK. 1 A (nyt)

Senest den ... * vurderer Kommissionen, 
om et eller flere af de prioriterede stoffer i 
bilag I til direktiv 2000/60/EF bør 
identificeres som prioriterede farlige 
stoffer, og stiller i givet fald forslag herom.
* Tolv måneder efter enhver ændring af bilag XIII 
til forordning (EF) nr. 1907/2006.

Or. en
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Begrundelse

PBT-kriterierne under Reach har vist sig at være utilstrækkelige. De er så usmidige, at der 
næsten ikke er defineret nogen PBT-stoffer. Desværre er de samme kriterier blevet anvendt 
ved revisionen af bilag X til direktiv 2000/60/EF. Kommissionen bør fremlægge et forslag om 
revision af bilag X inden for seks måneder fra ændringen af kriterierne for PBT-stoffer under 
Reach.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 122
ARTIKEL 9, STK. 1, AFSNIT 1

1. Medlemsstaterne sætter de nødvendige 
love og administrative bestemmelser i kraft 
for at efterkomme dette direktiv senest den 
[18 måneder efter direktivets ikrafttrædelse]. 
De tilsender straks Kommissionen disse 
bestemmelser med en sammenligningstabel, 
som viser sammenhængen mellem de 
pågældende bestemmelser og dette direktiv.

(Vedrører ikke den danske tekst.)

Or. en

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 123
BILAG I, DEL A, TABEL, KOLONNEOVERSKRIFT, KOLONNE 7 A OG 7 B (nye)

(7a) (7b)

EQS biota EQS sediment

Or. en

Begrundelse

I overensstemmelse med artikel 16, stk. 7, i vandrammedirektivet, hvorefter Kommissionen 
skal forelægge forslag til kvalitetskrav for overfladevand, sediment og biota, og med 
ændringsforslag 4-9 vedrørende artikel 2, stk. 3, samt ændringsforslag 11 vedrørende artikel 
2, stk. 4a (nyt) af samme stiller, bør bilag I ændres med tilføjelse af to nye kolonner, hvor 
EQS-værdierne i biota og sediment skal angives. 
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Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 124
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 16

Kommissionens forslag
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(16) Hexachlorobenzene 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Ændringsforslag
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(16) Hexachlorobenzene 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af de værdier, GD Miljø foreslog ved den tværtjenstlige høring.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 125
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 17

Kommissionens forslag
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr. Stoffets navn CAS-
nummer

AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(17) Hexachlorobutadiene 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Ændringsforslag
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(17) Hexachlorobutadiene 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af de værdier, GD Miljø foreslog ved den tværtjenstlige høring.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 126
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 20

Kommissionens forslag
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(20) bly og blyforbindelser 7439-92-1 7.2 7.2 ikke 
relevant

ikke 
relevant

Ændringsforslag
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(20) bly og blyforbindelser 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af de værdier, GD Miljø foreslog ved den tværtjenstlige høring.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 127
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 23

Kommissionens forslag
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS 

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS 

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(23) nikkel og 
nikkelforbindelser

7440-02-0 20 20 ikke 
relevant

ikke 
relevant

Ændringsforslag
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Stoffets navn CAS-
nummer

AA-EQS

Indvand

AA-EQS

Andet 
overfladevand

MAC- EQS

Indvand

MAC-EQS

Andet 
overfladevand

(23) nikkel og 
nikkelforbindelser

7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6
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Or. en

Begrundelse

Genindsættelse af de værdier, GD Miljø foreslog ved den tværtjenstlige høring.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 128
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 33 A (ny)

Ændringsforslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nej Stoffets navn CAS-

nummer
AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

(33a) frit cyanid 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 193. De foreslåede værdier afspejler toksicitetstallene 
for fisk og EU-grænseværdien for drikkevands indhold af cyanid i alle former (Rådets direktiv 
98/83/EF af 3. november 1998 om kvaliteten af drikkevand).

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 129
BILAG I, DEL A, TABEL, LINJE 33 B (ny)

Ændringsforslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nej Stoffets navn CAS 

number1
AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

(33
b)

perfluorerede forbindelser (PFC)
- - ∑=0.3 ∑=0.3
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perfluoroctansulfonat (PFOS) 1763-23-1

kaliumsalt 2795-39-3

ammoniumsalt 29081-56-9

lithiumsalt 29457-72-5

diethanolaminsalt (DEA) 70225-39-5

perfluoroctansyre (PFOA) 335-67-1

ammoniumperfluoroctanoat
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 210: Emissioner, udledning og tab af PFC i vand skal 
på længere sigt helt ophøre, men med den foreslåede EQS-standard vil en simpel behandling 
via f.eks. filtreringsanlæg senest i 2015 være tilstrækkelig til at sikre, at der i Europa kan 
produceres drikkevand af overfladevand, at oversvømmelser ikke vil medføre forurening af 
landbrugsjord, og at fisk er egnet til konsum.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 130
BILAG I, DEL A, TABEL, FODNOTE 21

Kommissionens forslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nej Stoffets navn CAS number1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemnit (AA-EQS).

Ændringsforslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nej Stoffets navn CAS number1 AA-EQS 
21

AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Denne parameter er miljøkvalitetskravet udtrykt som årsgennemnit (AA-EQS). Med hensyn 
til prioriterede stoffer og forurenende stoffer hidrørende fra anvendelser, der er omfattet af 
direktiv 91/414/EØF, skal prøvetagningen finde sted i anvendelsesperioden.

Or. en

Begrundelse

Hænger sammen med ændringsforslag 40, 52, 108 og 109 og sigter på at undgå unødig 
prøveudtagning i vintermånederne, hvor der ikke anvendes pesticider.

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 131
BILAG I, DEL C, STK. 1

1. Kolonne 4 og 5: For et givet 
overfladevandområde er AA-EQS kun 
overholdt, hvis det aritmetiske gennemsnit 
af koncentrationer, der er målt på 
forskellige tidspunkter af året, ved hvert 
repræsentativt målepunkt inden for 
vandområdet er lavere end kravværdien.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Dette stykke indeholder en gentagelse af vandrammedirektivet. I artikel 2 og 4 i 
vandrammedirektivet er det allerede fastsat, hvilken rolle miljøkvalitetskravene skal spille, 
når det gælder virkeliggørelsen af miljømålene. I vandrammedirektivet er det desuden fastsat, 
hvordan vandets tilstand skal overvåges. Bilag I, del A, indeholder også en bestemmelse om, 
at miljøkvalitetskravene skal udtrykkes i et årsgennemsnit eller som en værdi for højeste 
tilladte koncentration. Bilag I, del C, stk. 1 og 2 er dermed overflødige og kan slettes.

Ændringsforslag af Jan Mulder og Jules Maaten

Ændringsforslag 132
BILAG I, DEL C, STK. 2

2. Kolonne 6 og 7: For et givet 
overfladevandområde er MAC-EQS 
overholdt, hvis den koncentration, der er 

udgår
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målt ved hvert repræsentativt målepunkt 
inden for vandområdet, ikke er højere end 
kravværdien.

Or. nl

Begrundelse

Dette stykke indeholder en gentagelse af vandrammedirektivet. I artikel 2 og 4 i 
vandrammedirektivet er det allerede fastsat, hvilken rolle miljøkvalitetskravene skal spille, 
når det gælder virkeliggørelsen af miljømålene. I vandrammedirektivet er det desuden fastsat, 
hvordan vandets tilstand skal overvåges. Bilag I, del A, indeholder også en bestemmelse om, 
at miljøkvalitetskravene skal udtrykkes i et årsgennemsnit eller som en værdi for højeste 
tilladte koncentration. Bilag I, del C, stk. 1 og 2 er dermed overflødige og kan slettes.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 133
BILAG I, DEL C, PUNKT 2 A (nyt)

2a. Kolonne 7a: For et givet 
overfladevandområde er EQS i biota 
overholdt, hvis den koncentration, der er 
målt i vævet (våd vægt), ikke er højere end 
kravværdien. Overvågningen bør udføres 
mindst en gang om året, medmindre andre 
intervaller er berettigede på grundlag af 
teknisk viden og ekspertvurderinger.

Or. en

Begrundelse

Overvågningskravene i vandrammedirektivet omfatter prøvetagning for prioriterede stoffer en 
gang om måneden, medmindre større intervaller er berettigede på grundlag af teknisk viden 
og ekspertvurderinger. Da sediment og biota er akkumulerende matricer, er der ingen grund 
til at tage prøver lige så ofte som i vand.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 134
BILAG I, DEL C, PUNKT 2 B (nyt)
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2b. Kolonne 7b: For et givet 
overfladevandområde er EQS i sediment 
overholdt, hvis den koncentration, der er 
målt i overfladesedimentet (tør vægt), ikke 
er højere end kravværdien. Overvågningen 
bør udføres en gang hvert tredje år, 
medmindre andre intervaller er berettigede 
på grundlag af teknisk viden og 
ekspertvurderinger.

Or. en

Begrundelse

Overvågningskravene i vandrammedirektivet omfatter prøvetagning for prioriterede stoffer en 
gang om måneden, medmindre større intervaller er berettigede på grundlag af teknisk viden 
og ekspertvurderinger. Da sediment og biota er akkumulerende matricer, er der ingen grund 
til at tage prøver lige så ofte som i vand.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 135
BILAG I, DEL C, PUNKT 3, AFSNIT 1

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er med 
undtagelse af cadmium, bly, kviksølv og 
nikkel (i det følgende benævnt "metaller")
udtrykt som samlet koncentration i hele 
vandprøven. For metallers vedkommende 
gælder EQS for koncentrationen i 
opløsning, dvs. den opløste fase af en 
vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 
µm filter eller behandlet tilsvarende. 

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er 
udtrykt som samlet koncentration i hele 
vandprøven.

Or. en

Begrundelse

Biotilgængeligheden af metaller er ikke statisk, men varierer over tid under forskellige 
betingelser. Fisk kan akkumulere store mængder af metaller, som kan have skadelig 
indvirkning på frugtbarhed og larveudvikling. Metalindholdet skal derfor også være udtrykt 
som samlet koncentration i forbindelse med EQS.
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Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 136
BILAGI, DEL C, PUNKT 3, AFSNIT 1

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er med 
undtagelse af cadmium, bly, kviksølv og 
nikkel (i det følgende benævnt "metaller")
udtrykt som samlet koncentration i hele 
vandprøven. For metallers vedkommende 
gælder EQS for koncentrationen i 
opløsning, dvs. den opløste fase af en 
vandprøve, der er filtreret gennem et 0,45 
µm filter eller behandlet tilsvarende. 

3. Miljøkvalitetskravene i dette bilag er 
udtrykt som samlet koncentration i hele 
vandprøven.

Or. en

Begrundelse

Hvis metaller kun måles i den opløste koncentration, kan det medføre en alvorlig 
undervurdering af vandprøvens metalindhold, så meget desto mere fordi metallet i det opløste 
stof kan blive biotilgængeligt, hvis forholdene i overfladevandet ændrer sig. Den samlede 
vandprøve bør tages i betragtning i forbindelse med EQS.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 137
BILAG I, DWL C, PUNKT 3, AFSNIT 2

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller er højere end EQS-værdien, 
eller hvis vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre påvirker metallers 
biotilgængelighed, kan medlemsstaterne 
tage dette i betragtning, når de vurderer
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis de vælger dette, er det obligatorisk at 
anvende de beregningsmetoder, der 
fastsættes i medfør af artikel 2, stk. 5.

For metallers vedkommende skal den 
naturlige baggrundskoncentration og 
relevante vandkvalitetsparametre ( hårdhed, 
pH eller DOC (opløst organisk kulstof)), 
der påvirker metallers biotilgængelighed, 
tages i betragtning ved en vurdering af
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis EQS-værdien er overskredet, er det 
obligatorisk at anvende de 
beregningsmetoder, der fastsættes i medfør 
af artikel 2, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Bestemmelsen i Kommissionens forslag tager ikke tilstrækkelig højde for situationer, hvor 
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baggrundskoncentrationen kun er marginalt lavere end EQS-værdien. I sådanne tilfælde vil 
det ikke være rimeligt fuldstændig at ignorere baggrundskoncentrationens indvirkning, 
eftersom der tages fuldt hensyn til denne indvirkning, når baggrundskoncentrationen er blot 
en lille smule større og dermed overstiger den relevante EQS-værdi.  Bestemmelsen bør 
derfor have en bredere formulering. 

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 138
BILAG I, DEL C, PUNKT 3, AFSNIT 2

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller er højere end EQS-værdien, eller 
hvis vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre påvirker metallers 
biotilgængelighed, kan medlemsstaterne tage 
dette i betragtning, når de vurderer 
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis de vælger dette, er det obligatorisk at 
anvende de beregningsmetoder, der 
fastsættes i medfør af artikel 2, stk. 5.

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller i vand, biota eller sediment er 
højere end EQS-værdien, eller hvis vandets 
hårdhed, pH eller andre kvalitetsparametre 
påvirker metallers biotilgængelighed, kan 
medlemsstaterne tage dette i betragtning, når 
de vurderer overvågningsresultaterne i 
forhold til EQS. Hvis de vælger dette, er det 
obligatorisk at anvende de 
beregningsmetoder, der fastsættes i medfør 
af artikel 2, stk. 5.

Or. en

Begrundelse

Med dette ændringsforslag præciseres det, at EQS-værdierne bør fastlægges for den matrice, 
som de mest følsomme organismer lever i: dvs. for vand, hvis de mest følsomme organismer 
er vandlevende, for sediment, hvis de er sedimentlevende, og for biota, hvis det f.eks. er 
pattedyr eller mennesker, som via sekundær forgiftning er de mest følsomme. 

Ændringsforslag af Riitta Myller

Ændringsforslag 139
BILAG I, DEL C, PUNKT 3, AFSNIT 2

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller er højere end EQS-værdien, eller 
hvis vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre påvirker metallers 
biotilgængelighed, kan medlemsstaterne tage 
dette i betragtning, når de vurderer 
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis de vælger dette, er det obligatorisk at 

Den naturlige baggrundskoncentration af 
metaller lægges til EQS-værdien. Hvis
vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre desuden påvirker 
metallers biotilgængelighed, kan 
medlemsstaterne tage dette i betragtning, når 
de vurderer overvågningsresultaterne i 
forhold til EQS. Hvis de vælger dette, er det 
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anvende de beregningsmetoder, der 
fastsættes i medfør af artikel 2, stk. 5.

obligatorisk at anvende de 
beregningsmetoder, der fastsættes i medfør 
af artikel 2, stk. 5. Den naturlige 
baggrundskoncentration af metaller i 
vandløb og søer og kystvande bestemmes 
under hensyntagen til navnlig jordbunden 
og den naturlige udvaskning i 
vandløbsoplande. I vandområdeplanerne 
aflægger medlemsstaterne beretning om 
den naturlige baggrundskoncentration af 
metaller og om, hvordan der er taget 
hensyn til baggrundskoncentrationen af 
metaller ved vurderingen af resultaterne i 
forhold til EQS.

Or. fi

Begrundelse

På EU-plan er der store forskelle fra det ene geografiske område til det andet, når det gælder 
den naturlige baggrundskoncentration af metaller i overfladevand og kystvande. 
Miljøkvalitetskravene for metaller skal for hvert vandløbsopland tage hensyn til de metaller, 
der ledes ud i vandet fra jorden og som følge af naturlig udvaskning. I videnskabskredse er 
man ikke nået til enighed om, hvilke procedurer der bør anvendes ved indregning af 
baggrundskoncentrationen af metaller i EQS. Der bør derfor ikke fastsættes nogen retligt 
bindende fælles beregningsmetode på EU-plan, og medlemsstaterne bør i deres 
vandområdeplaner aflægge beretning til Kommissionen om, hvordan de har taget hensyn til 
baggrundskoncentrationen af metaller, når de vurderer resultaterne i forhold til EQS.

Ændringsforslag af Robert Sturdy

Ændringsforslag 140
BILAG I, DEL , PUNKT 3, AFSNIT 2

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller er højere end EQS-værdien, eller 
hvis vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre påvirker metallers 
biotilgængelighed, kan medlemsstaterne tage 
dette i betragtning, når de vurderer 
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis de vælger dette, er det obligatorisk at 
anvende de beregningsmetoder, der 
fastsættes i medfør af artikel 2, stk. 5.

Hvis den naturlige baggrundskoncentration 
af metaller er højere end EQS-værdien, eller 
hvis vandets hårdhed, pH eller andre 
kvalitetsparametre påvirker metallers 
biotilgængelighed, kan medlemsstaterne tage 
dette i betragtning, når de vurderer 
overvågningsresultaterne i forhold til EQS. 
Hvis de vælger dette, er det obligatorisk at 
anvende de metoder, der fastsættes i medfør 
af artikel 2, stk. 5.

Or. en
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Begrundelse

Præcisering og konsekvensændring som følge af Laperrouzes ændringsforslag 8 til artikel 2, 
stk. 5, der refererer til bilag I, del C, punkt 3. Af hensyn til klarheden bør den samme ordlyd 
anvendes i forslaget og i bilaget.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 141
BILAG II 

Bilag X, nr. 1 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(1) 15972-50-8 204-110-8 alachlor

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(1) 15972-50-8 204-110-8 alachlor X

Or. en

Begrundelse

Alachlor er et pesticid, som ikke længere er godkendt til almindelig brug inden for EU. 
Alachlor er kræftfremkaldende og kan have skadelige virkninger på fisk og andre 
vandlevende organismer. Alachlor bør identificeres som prioriteret farligt stof, da det kun 
gennem nuludledning kan sikres, at langtidsskadevirkninger undgås.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 142
BILAG II 

Bilag X, nr. 1 (direktiv 2000/60/EF)
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Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(1) 15972-50-8 204-110-8 alachlor

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(1) 15972-50-8 204-110-8 alachlor X

Or. en

Begrundelse

Alachlor er et pesticid, som ikke længere er godkendt til almindelig brug inden for EU. 
Alachlor er kræftfremkaldende og kan have skadelige virkninger på fisk og andre 
vandlevende organismer. Alachlor bør identificeres som et prioriteret farligt stof, da det kun 
gennem nuludledning kan sikres, at langtidsskadevirkninger undgås.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 143
BILAG II 

Bilag X, nr. 3 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin X

Or. en

Begrundelse

Atrazin er blevet nedklassificeret til "prioriteret stof" af politiske, ikke videnskabelige grunde. 
Det er et hormonforstyrrende stof, som "giver anledning til en tilsvarende bekymring". 
Kommissionen anførte i sin konsekvensvurdering, at stoffet på grundlag af ekspertvurderinger 
kunne identificeres som "prioriteret farligt", fordi det gav anledning til "en tilsvarende 
bekymring", men veg derpå tilbage fra at gøre det under henvisning til "de potentielle 
virkninger af en sådan beslutning". Dette undergraver selve vandrammedirektivets 
bestemmelser. Atrazin bør identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 144
BILAG II

Bilag X, nr. 3 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin X

Or. en

Begrundelse

Atrazin er et pesticid, som ikke længere er godkendt til almindelig brug, men for hvilket 
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forskellige medlemsstater har anmeldt visse "væsentlige anvendelser", som fortsat er gyldige -
f.eks. som herbicid til sukkermajs. Atrazin har hormonlignende egenskaber og kan være til 
skade for fisks frugtbarhed og vækst. Atrazin bør derfor identificeres som prioriteret farligt 
stof.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 145
BILAG II 

Bilag X, nr. 3 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin X

Or. en

Begrundelse

Atrazin er et pesticid, som ikke længere er godkendt til almindelig brug, men for hvilket 
forskellige medlemsstater har anmeldt visse "væsentlige anvendelser", som fortsat er gyldige -
f.eks. som herbicid til sukkermajs. Atrazin har hormonlignende egenskaber og kan være til 
skade for fisks frugtbarhed og vækst. Atrazin bør derfor identificeres som prioriteret farligt 
stof.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 146
BILAG II 

Bilag X, nr. 3 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 atrazin X

Or. en

Begrundelse

Atrazin er et pesticid, der er klassificeret som mutagent og kræftfremkaldende. Det er farligt 
ved indånding og indtagelse. Ved vedvarende eksponering kan en vis risiko for kræft ikke 
udelukkende. Atrazin bør derfor identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 147
BILAG II 

Bilag X, nr. 12 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof
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(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X

Or. en

Begrundelse

DEHP er et kemikalie, der anvendes industrielt i meget store mængder, næsten udelukkende 
til blødgøring af PVC. Det er meget udbredt i miljøet. DEHP er officielt klassificeret som 
reproduktionstoksisk. Kommissionens Videnskabelige Komité har konstateret, at det er relativ 
persistent i aerob jord og sediment og yderst persistent under anaerobe forhold. Det bør 
derfor identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Henrik Lax og Andres Tarand

Ændringsforslag 148
BILAG II 

Bilag X, nr. 12 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X

Or. en

Begrundelse

DEHP er et kemikalie, der er meget udbredt i industrien, hvor det anvendes til blødgøring af 
plastic, og som vil kræve registrering under Reach inden for 3 1/2 år. DEHP opfylder Reach-
kriterierne for stoffer, der skal være omfattet af godkendelsesordningen, fordi det er til skade 
for frugtbarheden og fostre, ligesom det udgør en alvorlig risiko for fisk og dermed via 
fødekæden for menneskers sundhed. Eftersom DEHP er meget udbredt i miljøet og har kunnet 
måles i fjerntliggende egne, ligesom det i kraft af sin høje fedtopløselighed kan akkumulere i 
sedimenter og biota, bør det identificeres som "prioriteret farligt stof". OSPAR-
Kommissionen medtog DEHP på OSPAR-listen over kemikalier, der skal være genstand for 
prioriterede aktioner, og det optræder de prioriterede grupper af skadelige stoffer i 
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Østersøen, som Helsingforskonventionen (HELCOM) har fastlagt.. 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 149
BILAG II

Bilag X, nr. 12 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X

Or. en

Begrundelse

DEHP er et kemikalie, der er meget udbredt i industrien, hvor det anvendes til blødgøring af 
plastic, og som inden for 3 1/2 år vil være omfattet af registreringskrav i henhold til Reach. 
DEHP er til skade for frugtbarheden og fostre, ligesom det udgør en alvorlig risiko for fisk og 
dermed via fødekæden for menneskers sundhed. Eftersom DEHP er meget udbredt i miljøet 
og har kunnet måles i fjerntliggende egne, ligesom det i kraft af sin høje fedtopløselighed kan 
akkumulere i sedimenter og biota, bør det identificeres som "prioriteret farligt stof". OSPAR-
Kommissionen medtog stoffet på OSPAR-listen over kemikalier, der skal være genstand for 
prioriterede aktioner.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 150
BILAG II 

Bilag X, nr. 12 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X

Or. en

Begrundelse

DEHP er et kemikalie, der er meget udbredt i industrien, hvor det anvendes til blødgøring af 
plastic, og som inden for 3 1/2 år vil være omfattet af registreringskrav i henhold til Reach. 
DEHP er til skade for frugtbarheden og fostre, ligesom det udgør en alvorlig risiko for fisk og 
dermed via fødekæden for menneskers sundhed. Eftersom DEHP er meget udbredt i miljøet 
og har kunnet måles i fjerntliggende egne, ligesom det i kraft af sin høje fedtopløselighed kan 
akkumulere i sedimenter og biota, bør det identificeres som "prioriteret farligt stof". OSPAR-
Kommissionen medtog stoffet på OSPAR-listen over kemikalier, der skal være genstand for 
prioriterede aktioner.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 151
BILAG II 

Bilag X, nr. 12 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP)

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(12) 117-81-7 204-211-0 di(2-ethylhexyl)phthalat (DEHP) X

Or. en

Begrundelse

Ifølge risikovurderingen i Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 om vurdering af og kontrol 
med risikoen ved eksisterende stoffer indebærer DEHP en vis risiko for sedimentlevende 
organismer, fordi det i kraft af sin fedtopløselighed ophober sig i sediment og biota. DEHP er 
desuden klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 2 og opfylder dermed Reach-
kriterierne for stoffer, der skal være omfattet af godkendelsesordningen. DEHP bør derfor 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 152
BILAG II 

Bilag X, nr. 13 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuron

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuron X

Or. en

Begrundelse

Diuron er et meget udbredt herbicid, som bl.a. anvendes til at holde jernbanespor fri for 
ukrudt, og for hvilket en generel begrænsning inden for EU stadig overvejes. Diuron er 
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kræftfremkaldende og reproduktionstoksisk, ligesom det forurener grundvandet. Det bør 
derfor identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 153
BILAG II

Bilag X, nr. 13 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuron

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(13) 3340-54-1 206-354-4 diuron X

Or. en

Begrundelse

Diuron er et meget udbredt herbicid, som bl.a. anvendes til at holde jernbanespor fri for 
ukrudt, og for hvilket en generel begrænsning inden for EU stadig overvejes. Diuron er 
kræftfremkaldende og reproduktionstoksisk, ligesom det forurener grundvandet. Det bør 
derfor identificeres som "prioriteret farligt stof". 

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 154
BILAG II 

Bilag X, nr. 20 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser X

Or. en

Begrundelse

Bly er et persistent stof, som har vist sig at bioakkumulere i bløddyr, og som er meget giftigt. 
OSPAR-Kommissionen medtog DEHP på OSPAR-listen over kemikalier, der skal være 
genstand for prioriterede aktioner, og det optræder de prioriterede grupper af skadelige 
stoffer i Østersøen, som Helsingforskonventionen (HELCOM) har fastlagt..  Bly bør 
identificeres som et prioriteret farligt stof, for hvilket emissioner, udledninger og tab bør 
udfases.

Ændringsforslag af Henrik Lax og Andres Tarand

Ændringsforslag 155
BILAG II 

Bilag X, nr. 20 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof



AM\631286DA.doc PE 378.727v01-00 95/136 AM\

DA

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser X

Or. en

Begrundelse

Når først bly er kommet ud i miljøet, forbliver det i økosystemerne i århundreder, det 
bioakkumulerer i f.eks. bløddyr og er meget giftigt. OSPAR-Kommissionen medtog bly på 
OSPAR-listen over kemikalier, der skal være genstand for prioriterede aktioner, og det 
optræder de prioriterede grupper af skadelige stoffer i Østersøen, som 
Helsingforskonventionen (HELCOM) har fastlagt.  Bly bør identificeres som et prioriteret 
farligt stof, for hvilket emissioner, udledninger og tab bør udfases.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 156
BILAG II 

Bilag X, nr. 20 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser X

Or. en

Begrundelse

Bly er et persistent stof, som har vist sig at bioakkumulere i bløddyr, og som er meget giftigt. 
OSPAR-Kommissionen medtog DEHP på OSPAR-listen over kemikalier, der skal være 
genstand for prioriterede aktioner, og det optræder de prioriterede grupper af skadelige 
stoffer i Østersøen, som Helsingforskonventionen (HELCOM) har fastlagt.. Bly bør 
identificeres som et prioriteret farligt stof, for hvilket emissioner, udledninger og tab bør 
udfases.
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Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 157
BILAG II 

Bilag X, nr. 20 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser X

Or. en

Begrundelse

Bly er pr. definition et persistent stof, som har vist sig at bioakkumulere i bløddyr, og som er 
meget giftigt. Kommissionen anførte i sin vurdering i 2001, at bly giver anledning til 
tilstrækkeligt bekymringer til at kunne identificeres som "prioriteret farligt", men veg derpå 
tilbage fra at gøre det under henvisning til "de vidtrækkende samfundsøkonomiske følger". Et 
sådan kriterium findes ikke i vandrammedirektivet for så vidt angår identifikation af 
prioriterede farlige stoffer og er derfor ikke gyldigt. Bly og blyforbindelser bør identificeres 
som prioriterede farlige stoffer.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 158
BILAG II 

Bilag X, nr. 20 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof



AM\631286DA.doc PE 378.727v01-00 97/136 AM\

DA

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 bly og blyforbindelser X

Or. en

Begrundelse

Bly blev i den første fase identificeret som prioriteret farligt stof (Kommissionens 
arbejdsdokument ENV/191000/01) på grund af sine kendte iboende egenskaber som et af de 
mest toksiske metaller. Bly er medtaget i de to internationale aftaler: protokollen om 
tungmetaller til UN-ECE's konvention om grænseoverskridende luftforurening over store 
afstande og på OSPAR-konventionens liste over kemikalier til en prioriteret indsats. Bly 
opfylder PBT-kriterierne (persistent, bioakkumulerende og toksisk) og har neurotoksiske og 
reproduktionstoksiske egenskaber. Bly bør derfor identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 159
BILAG II 

Bilag X, nr. 22 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(22) 91-20-3 202-049-5 naphthalen

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(22) 91-20-3 202-049-5 naphthalen X
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Or. en

Begrundelse

Naphthalen er et industrikemikalie, der i lighed med en række andre kemikalier benyttes ved 
fremstilling af farvestoffer og pigmenter, men som også indgår i pesticider. Naphthalen er 
kræftfremkaldende og neurotoksisk, men kan også forekomme i naturen. På grund af stoffets 
toksiske indvirkning på vandorganismer selv ved lave koncentrationer bør naphthalen 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 160
BILAG II 

Bilag X, nr. 22 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(22) 91-20-3 202-049-5 naphthalen

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret
som 
prioriteret 
farligt stof

(22) 91-20-3 202-049-5 naphthalen X

Or. en

Begrundelse

Naphthalen er et industrikemikalie, der i lighed med en række andre kemikalier benyttes ved 
fremstilling af farvestoffer og pigmenter, men som også indgår i pesticider. Naphthalen er 
kræftfremkaldende og neurotoksisk, men kan også forekomme i naturen. På grund af den 
toksiske indvirkning på vandorganismer selv ved lave koncentrationer bør naphthalen 
identificeres som prioriteret farligt stof.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 161
BILAG II 

Bilag X, nr. 25 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret som 
prioriteret farligt 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol
140-66-9 - (Para-tert-octylphenol)

Ændringsforslag

Nr. CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret som 
prioriteret farligt 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylphenol X
140-66-9 - (Para-tert-octylphenol) X

Or. fr/en

Begrundelse

Octylphenol er et forholdsvis billigt industrikemikalie. Det blev i 2005 forbudt at anvende det 
til at gøre pesticider opløselige. Octylphenol anvendes dog fortsat inden for industrien, selv 
om det mistænkes for at have østrogenlignende effekt. OSPAR-Kommissionen har opført 
octylphenol på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indsats. På grund af stoffets toksiske 
effekt på vandorganismer bør octylphenol identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 162
BILAG II 

Bilag X, nr. 25 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 octylphenol
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Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 octylphenol X

Or. en

Begrundelse

Octylphenol er blevet identificeret som en potentiel risiko for ferskvand og havmiljøet i de 
fleste anvendelser og er formentlig et estrogen-lignende stof. Octylphenol bør derfor 
identificeres som prioriteret farligt stof. 

Ændringsforslag af Henrik Lax og, Andres Tarand

Ændringsforslag 163
BILAG II 

Bilag X, nr. 27 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol (PCP) X

Or. en

Begrundelse

PCP er allerede forbudt som pesticid i EU, men er som industrikemikalie fortsat tilladt ved 
behandling af træ (træbeskyttelse) og til visse andre anvendelser i industrielle anlæg. PCP er 
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formentlig kræftfremkaldende hos mennesker og er et hormonlignende stof. OSPAR-
Kommissionen har medtaget stoffet på listen over kemikalier til en prioriteret indsats, og det 
optræder blandt Helcoms prioriterede grupper af skadelige stoffer i Østersøområdet. På 
grund af den toksiske indvirkning på vandorganismer selv ved lave koncentrationer bør PCP 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Erna Hennicot-Schoepges

Ændringsforslag 164
BILAG II 

Bilag X, nr. 27 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol (PCP) X

Or. en

Begrundelse

PCP er allerede forbudt som pesticid i EU, men er som industrikemikalie fortsat tilladt ved 
behandling af træ (træbeskyttelse) og til visse andre anvendelser i industrielle anlæg. PCP er 
formentlig kræftfremkaldende hos mennesker og er et hormonlignende stof. OSPAR-
Kommissionen har medtaget stoffet på listen over kemikalier til en prioriteret indsats. På 
grund af den toksiske indvirkning på vandorganismer selv ved lave koncentrationer bør PCP 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 165
BILAG II 
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Bilag X, nr. 27 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(27) 87-86-5 231-152-8 pentachlorphenol (PCP) X

Or. en

Begrundelse

PCP er allerede forbudt som pesticid i EU, men er som industrikemikalie fortsat tilladt ved 
behandling af træ (træbeskyttelse) og til visse andre anvendelser i industrielle anlæg. PCP er 
formentlig kræftfremkaldende hos mennesker og er et hormon-lignende stof. OSPAR-
Kommissionen har medtaget stoffet på listen over kemikalier til en prioriteret indsats. På 
grund af den toksiske indvirkning på vandorganismer selv ved lave koncentrationer bør PCP 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 166
BILAG II 

Bilag X, nr. 29 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(29) 122-34-9 204-535-2 simazin

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(29) 122-34-9 204-535-2 simazin X

Or. en

Begrundelse

Simazin er blevet nedklassificeret til "prioriteret stof" af politiske, ikke videnskabelige grunde. 
Simazin er et stof med hormonforstyrrende egenskaber, som giver anledning til "en 
tilsvarende bekymring". Kommissionen fastslår i sin konsekvensanalyse, at simazin på 
grundlag af ekspertudtalelser kan identificeres som "prioriteret farligt stof", fordi 
virkningerne giver anledning til "en tilsvarende bekymring". Kommissionen har imidlertid 
undladt at gøre dette under henvisning til en sådan afgørelses potentielle konsekvenser. Det 
svarer til at undergrave vandrammedirektivets bestemmelser. Simazin bør identificeres som 
prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 167
BILAG II 

Bilag X, nr. 29 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(29) 122-34-9 204-535-2 simazin

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(29) 122-34-9 204-535-2 simazin X

Or. en

Begrundelse

Simazin er klassificeret som kræftfremkaldende, er meget toksisk i forhold til vandorganismer 
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og mistænkes for at have hormonlignende egenskaber. Simazin bør derfor identificeres som et 
prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 168
BILAG II 

Bilag X, nr. 31 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 trichlorbenzener

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 trichlorbenzener X

Or. en

Begrundelse

Trichlorbenzen er formentlig persistent og bioakkumulerende og er klassificeret som toksisk, 
hvilket betyder, at dette stof giver anledning til "en tilsvarende bekymring". Kommissionen 
fastslår i sin konsekvensanalyse, at trichlorbenzen på grundlag af ekspertudtalelser kan 
identificeres som "prioriteret farligt stof", fordi virkningerne giver anledning til "en 
tilsvarende bekymring". Kommissionen har imidlertid undladt at gøre dette under henvisning 
til en sådan afgørelses potentielle konsekvenser. Det svarer til at undergrave 
vandrammedirektivets bestemmelser. Trichlorbenzen bør identificeres som prioriteret farligt 
stof.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 169
BILAG II 

Bilag X, nr. 31 (direktiv 2000/60/EF)
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Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 trichlorbenzener

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 trichlorbenzener X

Or. en

Begrundelse

Opfylder PBT-kriterierne, og risikovurderingen i henhold til Rådets forordning (EØF) nr. 
793/93 om vurdering af og kontrol med risikoen ved eksisterende stoffer viser, at der er behov 
for at gennemføre foranstaltninger til reduktion af risikoen i vandmiljøet. Det foreslås 
ligeledes, at der foretages yderligere undersøgelser af trichlorbenzen som en persistent 
organisk miljøgift (POP). Trichlorbenzen bør derfor identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 170
BILAG II 

Bilag X, nr. 33 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluralin

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluralin X

Or. en

Begrundelse

Trifluralin findes i sedimenter og jordbund, og der er bred enighed om, at dette stof 
formentlig er bioakkumulerende og toksisk. På linje med vandrammedirektivets definition af 
"farlige stoffer"i artikel 29, nr. 29,bør trifluralin derfor identificeres som prioriteret farligt 
stof.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 171
BILAG II 

Bilag X, nr. 33 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret som 
prioriteret farligt 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Ændringsforslag

Nr. CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret som 
prioriteret farligt 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. fr

Begrundelse

Trifluralin er et meget anvendt ukrudtsbekæmpelsesmiddel, som mistænkes for at være 
kræftfremkaldende. I nogle lande anvendes det i stigende omfang, mens det i andre lande er 
forbudt på grund af sine PBT-egenskaber - det har en levetid på over 100 år - og den trussel, 
det udgør mod økosystemerne, herunder mod fisk og dermed menneskers sundhed, og det 
forventes derfor, at der indføres restriktioner i EU. OSPAR-Kommissionen har opført 
trifluralin på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indats. Trifluralin bør identificeres 
som "prioriteret farligt stof".



AM\631286DA.doc PE 378.727v01-00 107/136

DA

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 172
BILAG II 

Bilag X, nr. 33 (direktiv 2000/60/EF)

Kommissionens forslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluralin

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 trifluralin X

Or. en

Begrundelse

Trifluralin er klassificeret som et PBT-stof og er allerede forbudt i visse lande. Stoffet er 
meget bioakkumulerende og meget toksisk, er muligvis kræftfremkaldende hos mennesker og 
har hormonforstyrrende egenskaber. Trifluralin bør identificeres som prioriteret farligt stof. 

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 173
BILAG II

Bilag X, nr. 33 a (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33a) 131-49-7 205-024-7 amidotrizoat

Or. de

Begrundelse

Der er tale om et røntgenkontraststof, der er meget vandopløseligt og meget persistent i 
vandmiljøer. Der er hidtil ikke truffet foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af dette 
stof på EU-plan. Der er fundet amidotrizoat i relevante koncentrationer bl.a. i floderne 
Rhinen, Donau og Elben.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 174
BILAG II

Bilag X, nr. 33 b (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

AMPA er hovedmetabolitten i ukrudtsbekæmpelsesmidlet glyphosat og stammer også fra 
industrielle kilder. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation for eventuelle risici ved 
AMPA.
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Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 175
BILAG II

Bilag X, nr. 33 c (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33c) 25057-89-0 246-585-8 bentazon (X)(*****)

(*****)Dette prioriterede stof underkastes en fornyet gennemgang med henblik på at blive 
identificeret som et muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag vedrørende stoffets endelige klassificering senest 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden med forbehold af den i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
tidsplan for Kommissionens forslag til kontrol.

Or. en

Begrundelse

Bentazon er et særdeles udbredt herbicid og findes i overfladevand i betydelige 
koncentrationer. Bentazon er meget persistent. Stoffet bør tilføjes til listen over prioriterede 
stoffer. Kommissionen bør forelægge et forslag til retsakt for at fastslå, om disse stoffer er 
prioriterede farlige stoffer.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 176
BILAG II

Bilag X, nr. 33 d (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
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(*****)Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

Bentazon er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, der anvendes i store mængder og findes i 
betydelige koncentrationer i overfladevand. Bentazon er særdeles persistent.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 177
BILAG II

Bilag X, nr. 33 e (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33e) 80-05-7 bisphenol A (X)(*****)

(*****)Dette prioriterede stof underkastes en fornyet gennemgang med henblik på at blive 
identificeret som et muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag vedrørende stoffets endelige klassificering senest 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden med forbehold af den i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
tidsplan for Kommissionens forslag til kontrol.

Or. en

Begrundelse

Bisphenol A findes i relevante koncentrationer i forskellige floder som f.eks. Elben, Rhinen og 
Donau. Det er vigtigt, at der træffes kontrolforanstaltninger på EU-plan mod udledninger, 
emissioner og tab af carbamazepin til overfladevand. Stoffet bør tilføjes til listen over 
prioriterede stoffer. Bisphenol A mistænkes for at være hormonforstyrrende, og 
Kommissionen bør derfor forelægge et forslag til retsakt for at fastslå, om disse stoffer er 
prioriterede farlige stoffer.
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 178
BILAG II

Bilag X, nr. 33 f (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33f) 80-05-7 201-245-8 bisphenol A

Or. de

Begrundelse

Bisphenol A anvendes bl.a. i epoxyharpiks (maling, lim). I årevis har man fundet stoffet i 
relevante koncentrationer i floderne Elben, Rhinen og Donau. Bisphenol A har endokrine 
virkninger.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 179
BILAG II

Bilag X, nr. 33 g (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Biphenyl X

Or. fr

Begrundelse

4 4'-Biphenyl anvendes som ingrediens i solcreme og desinficerende midler. Det er svært 
biologisk nedbrydeligt, bioakkumuleringspotentialet er middel, og det er hormonforstyrrende. 
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Det bør derfor identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 180
BILAG II

Bilag X, nr. 33 h (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33h) 298-46-4 carbamazepin

Or. en

Begrundelse

Carbamazepin er et aktivt stof, der anvendes i antiepileptika. Stoffet findes i relevante 
koncentrationer i forskellige floder som f.eks. Elben, Rhinen og Donau. Carbamazepin er 
meget vandopløseligt og persistent. Det er vigtigt, at der træffes kontrolforanstaltninger på 
EU-plan mod udledninger, emissioner og tab af carbamazepin til overfladevand. Stoffet bør 
tilføjes til listen over prioriterede stoffer.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 181
BILAG II

Bilag X, nr. 33 i (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33i) 298-46-4 06-062-7 carbamazepin

Or. de



AM\631286DA.doc PE 378.727v01-00 113/136

DA

Begrundelse

Lægemiddelstoffet carbamazepin (antiepileptikum), der anvendes i hele EU, er i årevis blevet 
konstateret i relevante koncentrationer i floderne Elben, Rhinen og Donau. Carbamazepin er 
meget vandopløseligt og meget persistent. Der er hidtil ikke truffet foranstaltninger til 
begrænsning af anvendelsen af dette stof på EU-plan. 

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 182
BILAG II

Bilag X, nr. 33 j (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33j) 23593-75-1 245-764-8 clotrimazol X

Or. en

Begrundelse

Clotrimazol er et fungicid, der anvendes i human- og veterinærmedicin. Det er et 
hormonlignende stof, som udgør en alvorlig risiko for miljøet. I sin egenskab af 
hormonforstyrrende stof bør clotrimazol identificeres som "prioriteret farligt stof", som giver 
anledning til "en tilsvarende bekymring".

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 183
BILAG II

Bilag X, nr. 33 k (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof
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(33k) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazol X

Or. fr

Begrundelse

Clotrimazol er et fungicid, der anvendes i lægemidler til både mennesker og dyr. Det har 
hormonlignende egenskaber, hvilket indebærer en alvorlig risiko for miljøet. OSPAR-
Kommissionen har opført clotrimazol på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indats. 
Clotrimazol bør identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Henrik Lax og Andres Tarand

Ændringsforslag 184
BILAG II

Bilag X, nr. l (ny)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33l) 84-74-2 201-557-4 dibutylphthalat (DBP) X

Or. en

Begrundelse

DBP bruges til at blødgøre plastik. Stoffet er meget toksisk i forhold til vandorganismer og er 
klassificeret som reproduktionstoksisk i kategori 2. OSPAR-Kommissionen har medtaget DBP 
på OSPAR-listen over kemikalier til en prioriteret indsats, og det optræder blandt Helcoms
prioriterede grupper af skadelige stoffer i Østersøområdet. Derfor bør stoffet udfases. DBP 
identificeres som prioriteret farligt stof for at sikre, at emissioner og tab ophører.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 185
BILAG II

Bilag X, nr. 33 m (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33m) 15307-86-5 diclofenac

Or. en

Begrundelse

Diclofenac er et aktivt stof, der benyttes i antireumatika. Stoffet findes i relevante 
koncentrationer i forskellige floder som f.eks. Elben, Rhinen og Donau. Diclofenac er meget 
vandopløseligt og persistent. Det er vigtigt, at der træffes kontrolforanstaltninger på EU-plan 
mod udledninger, emissioner og tab af carbamazepin til overfladevand. Stoffet bør tilføjes til 
listen over prioriterede stoffer.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 186
BILAG II

Bilag X, nr. 33 n (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33n) 15307-86-5 239-348-5 diclofenac

Or. de

Begrundelse

Lægemiddelstoffet diclofenac (antireumatisk middel), der anvendes i hele EU, er i årevis 
blevet konstateret i relevante koncentrationer i floderne Elben, Rhinen og Donau. Diclofenac 
er meget vandopløseligt og meget persistent. Der er hidtil ikke truffet foranstaltninger til 
begrænsning af anvendelsen af dette stof på EU-plan. 
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 187
BILAG II

Bilag X, nr. 33 o (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. fr

Begrundelse

Dicofol er et acaricid, som benyttes på frugt, og for hvis vedkommende der delvis blev indført 
restriktioner allerede i 1979 (direktiv 79/117/EØF). Det forventes, at der i løbet af 2007 
træffes afgørelse om et totalt forbud, der kunne være fuldstændig gennemført i 2010. Dicofol 
er neurotoksisk og mistænkes for at have hormonforstyrrende virkninger med 
reproduktionsproblemer til følge, ligesom stoffet er toksisk. Dicofol er meget toksisk for 
vandorganismer, herunder fisk som havkat, blågællet mola, tykhovedet elritse og 
regnbueørred, men også for mysis, fårehoved elritse og yngel af amerikansk østers. OSPAR-
Kommissionen har opført dicofol på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indsats. Dicofol 
bør identificeres som "prioriteret farligt stof".
.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 188
BILAG II

Bilag X, nr. 33 p (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33p) 115-32-2 204-082-0 dicofol X
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Or. en

Begrundelse

Dicofol er et acaricid, som benyttes på frugt, og for hvis vedkommende der delvis blev indført 
restriktioner allerede i 1979. Dicofol er neurotoksisk og mistænkes for at have 
hormonforstyrrende virkninger med reproduktionsproblemer til følge, ligesom stoffet er 
toksisk. Dicofol bør identificeres som "prioriteret farligt stof", der giver anledning til "en 
tilsvarende bekymring".

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 189
BILAG II

Bilag X, nr. 33 q (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

Disse to komplekse stoffer er i årevis blevet målt i alle floder med store mængder af 
industrielt spildevand, som f.eks. Rhinen og Donau. De er særdeles persistente og svært 
biologisk nedbrydelige. Der er ikke indført begrænsende foranstaltninger på europæisk 
niveau.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 190
BILAG II

Bilag X, nr. 33 r (nyt) (direktiv 2000/60/EF)
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Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

Disse to komplekse stoffer er i årevis blevet målt i alle floder med store mængder af 
industrielt spildevand, som f.eks. Rhinen og Donau. De er særdeles persistente og svært 
biologisk nedbrydelige. Der er ikke indført begrænsende foranstaltninger på europæisk 
niveau.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 191
BILAG II

Bilag X, nr. 33 s (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Dette prioriterede stof underkastes en fornyet gennemgang med henblik på at blive 
identificeret som et muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag vedrørende stoffets endelige klassificering senest 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden med forbehold af den i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
tidsplan for Kommissionens forslag til kontrol.
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Or. en

Begrundelse

ETBE er et tilsætningsstof, der benyttes i brændstoffer. Det er meget vandopløseligt og yderst 
persistent. Det bør tilføjes til listen over prioriterede stoffer. Kommissionen bør forelægge et 
forslag til retsakt for at fastslå, om disse stoffer er prioriteret farlige.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 192
BILAG II

Bilag X, nr. 33 t (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

ETBE anvendes som tilsætningsstof til brændstoffer/olie. Det har allerede i nogen tid været 
forbudt flere steder i USA. Problemet har været kendt længe, for begge stoffer er i høj grad 
vandopløselige og særdeles persistente.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 193
BILAG II

Bilag X, nr. 33 u (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
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Nr. CAS-
nummer

EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33u) 57-12-5 frit cyanid

Or. en

Begrundelse

Cyanid er meget toksisk og farligt for miljøet og også meget toksisk i forhold til 
vandorganismer. Vandopløselige cyanidsalte (natriumcyanid) benyttes inden for minedrift, 
særlig i visse medlemsstater, hvor der findes åbne guldminer, som anvender cyanid til 
udvinding af guld. 

I 2000 skete der et udslip af cyanid fra en guldmine i Baia Mare i Rumænien til en lokal flod, 
hvilket gav anledning til en af Europas største økologiske katastrofer i Tisza-Donau-
flodsystemerne, ligesom der er forekommet andre ulykker rundt omkring i verden. 
Natriumcyanid bør derfor identificeres som et prioriteret stof, og emissioner til vand bør 
undgås. 

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 194
BILAG II

Bilag X, nr. 33 v (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som
prioriteret 
farligt stof

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosat (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr
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Begrundelse

Glyphosat er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, der anvendes i store mængder og findes i 
betydelige koncentrationer i overfladevand. Der foreligger ikke tilstrækkelig dokumentation 
for eventuelle risici ved glyphosat.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 195
BILAG II

Bilag X, nr. w (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Begrundelse

HHCB er en polycyklisk moskusforbindelse, der benyttes som et billigt parfumestof og 
fremstilles i mængder på over 1000 t om året i EU. Stoffet er ikke biologisk letnedbrydeligt, 
har et højt akkumuleringspotentiale i fedtvæv og mistænkes for at virke hormonforstyrrende. 
Stoffet bør derfor udfases.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 196
BILAG II

Bilag X, nr. 33 x (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33x) 60166-93-0 262-093-6 iopamidol
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Or. de

Begrundelse

Der er tale om et røntgenkontraststof, der er meget vandopløseligt og meget persistent i 
vandmiljøer. Der er hidtil ikke truffet foranstaltninger til begrænsning af anvendelsen af dette 
stof på EU-plan. Der er fundet iopamidol i relevante koncentrationer bl.a. i floderne Rhinen, 
Donau og Elben.

.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 197
BILAG II

Bilag X, nr. 33 y (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33y) 7085-19-0 230-386-8 mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****)Dette prioriterede stof underkastes en fornyet gennemgang med henblik på at blive 
identificeret som et muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag vedrørende stoffets endelige klassificering senest 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden med forbehold af den i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
tidsplan for Kommissionens forslag til kontrol.

Or. en

Begrundelse

Mecoprop er et herbicid, der finder udstrakt anvendelse og kan spores i overfladevand i 
betydelige koncentrationer. Mecoprop er meget persistent. Stoffet bør tilføjes til listen over 
prioriterede stoffer. Kommissionen bør forelægge et forslag til retsakt for at fastslå, om disse 
stoffer er prioriterede farlige stoffer.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 198
BILAG II

Bilag X, nr. 33 z (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

Mecoprop (MCPP) er et ukrudtsbekæmpelsesmiddel, der anvendes i store mængder og findes 
i betydelige koncentrationer i overfladevand. Mecoprop er særdeles persistent.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 199
BILAG II

Bilag X, nr. 33 aa (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-methylbenzyliden camphor X

Or. en
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Begrundelse

4-Methylbenzyliden camphor benyttes ved fremstilling af kosmetiske produkter med solfilter. 
Stoffet er ikke biologisk letnedbrydeligt, har et højt bioakkumuleringspotentiale i miljøet og 
virker hormonforstyrrende. Derfor bør det identificeres som et prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 200
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ab (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-methylbenzylidene camphor 
(4-MBC) 

X

Or. fr

Begrundelse

4-methylbenzylidene camphor anvendes til fremstilling af solcreme. Det er svært biologisk 

nedbrydeligt og har et højt bioakkumuleringspotentiale. Det har en hormonforstyrrende 

effekt, der forsinker puberteten hos hanrotter og indvirker på reproduktionsorganerne i anden 

generation. Det bør derfor identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 201
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ac (ny) (direktiv 2000/60/EF)
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Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ac) 81-14-1 201-328-9 moskusketon X

Or. en

Begrundelse

Moskusketon er et parfumestof, der benyttes ved fremstilling af kosmetiske produkter. Stoffet 
er ikke biologisk letnedbrydeligt og har et højt bioakkumuleringspotentiale i miljøet, og dets 
nedbrydningsprodukt virker hormonforstyrrende. Stoffet bør derfor udfases.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 202
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ad (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ad) 81-15-2 201-329-4 moskusxylen X

Or. en

Begrundelse

Moskusxylen er et parfumestof, der benyttes til fremstilling af sæbe og rengøringsmidler. 
Stoffet er ikke biologisk letnedbrydeligt og har et højt bioakkumuleringspotentiale i miljøet, 
og dets nedbrydningsprodukt virker hormonforstyrrende. OSPAR-Kommissionen har 
medtaget stoffet på listen over kemikalier til en prioriteret indsats, og det optræder blandt 
Helcoms prioriterede grupper af skadelige stoffer i Østersøområdet. Stoffet bør derfor 
udfases.
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Ændringsforslag af Henrik Lax og Andres Tarand

Ændringsforslag 203
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ae (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ae) 81-15-2 201-329-4 moskusxylen X

Or. en

Begrundelse

Moskusxylen er et parfumestof, der benyttes til fremstilling af sæbe og rengøringsmidler. 
Stoffet er ikke biologisk letnedbrydeligt og har et højt bioakkumuleringspotentiale i miljøet, 
og dets nedbrydningsprodukt virker hormonforstyrrende. OSPAR-Kommissionen har 
medtaget stoffet på listen over kemikalier til en prioriteret indsats, og det optræder blandt 
Helcoms prioriterede grupper af skadelige stoffer i Østersøområdet. Stoffet bør derfor 
udfases.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 204
BILAG II

Bilag X, nr. 33 af (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Dette prioriterede stof underkastes en fornyet gennemgang med henblik på at blive 
identificeret som et muligt "prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger Parlamentet og 
Rådet et forslag vedrørende stoffets endelige klassificering senest 12 måneder efter dette 
direktivs ikrafttræden med forbehold af den i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF omhandlede 
tidsplan for Kommissionens forslag til kontrol.

Or. en
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Begrundelse

MTBE er et tilsætningsstof, der benyttes i brændstoffer. Det er meget vandopløseligt og yderst 
persistent. Det bør tilføjes til listen over prioriterede stoffer. Kommissionen bør forelægge et 
forslag til retsakt for at fastslå, om disse stoffer er prioriteret farlige.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 205
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ag (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Dette prioriterede stof skal gennemgås med henblik på identificering som muligt 
"prioriteret farligt stof". Kommissionen forelægger inden 12 måneder efter vedtagelsen af 
denne liste Europa-Parlamentet og Rådet forslag om endelig klassificering af stoffet. 
Tidsplanen i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF for Kommissionens forslag til 
kontrolforanstaltninger berøres ikke af denne revision.

Or. fr

Begrundelse

MTBE anvendes som tilsætningsstof til brændstoffer/olie. Det har allerede i nogen tid været 
forbudt flere steder i USA. Problemet har været kendt længe, da stoffet i høj grad er 
vandopløseligt og særdeles persistent.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 206
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ah (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________
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Nr. CAS-nummer EU-nummer2 Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ah) 81-04-9 201-317-9 naphthalen-1,5-disulfonat

Or. de

Begrundelse

Stoffet hører til gruppen af organiske sulfonsyrer, der anvendes i synteseprocesser i den 
kemiske industri. Naphtalen-1,5-disulfonat er meget persistent og er i årevis blevet påvist i 
relevante koncentrationer i floderne Elben, Rhinen og Donau.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 207
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ai (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 octyl-methoxycinnamat X

Or. en

Begrundelse

Octyl-methoxycinnamat benyttes ved fremstilling af kosmetiske midler med solfilter og 
fremstilles i Europa i store mængder - ca. 5000 t årligt. Stoffet er ikke biologisk 
letnedbrydeligt, har et højt bioakkumuleringspotentiale og mistænkes for at være 
hormonforstyrrende. Derfor bør det identificeres som prioriteret farligt stof.
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 208
BILAG II

Bilag X, nr. 33 aj (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Octyl-Methoxycinnamat X

Or. fr

Begrundelse

Octyl-Methoxycinnamat anvendes til fremstilling af solcreme og fremstilles i Europa i meget 
store mængder, dvs. ca. 5000 tons årligt. Det er svært biologisk nedbrydeligt og har et højt 
bioakkumuleringspotentiale. Det mistænkes for at have hormonforstyrrende effekt og bør 
derfor identificeres som "prioriteret farligt stof".
.

Ændringsforslag af Avril Doyle

Ændringsforslag 209
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ak (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof
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(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

perfluorerede forbindelser (PFC)

perfluorooktansulfonat (PFOS)
kali-salt
ammoniumsalt
lithiumsalt
diethanolaminsalt (DEA)

perfluorooktansyre (PFOA)
ammoniumperfluorooktanoat 
(APFO) 

X

Or. en

Begrundelse

Alle stoffer i PFC-gruppen nedbrydes i miljøet enten til PFOS eller PFOA, som ikke blot er 
persistente og bioakkumulerende, men også kræftfremkaldende. PFOS og PFOA nedbrydes 
ikke yderligere. De industrielle anvendelser af PFOS er for nylig blevet underlagt 
restriktioner i EU, hvorimod alle andre forbindelser fortsat kan anvendes. Det er meget 
bekosteligt at uskadeliggøre vandforurening med PFC. OSPAR-Kommissionen har allerede 
medtaget PFOS på OSPAR-listen over kemikalier til en prioriteret indsats. Hele PFC-
gruppen bør behandles som "prioriterede farlige stoffer" i vand.

Ændringsforslag af Peter Liese

Ændringsforslag 210
BILAG II

Bilag X, nr. 33 al (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof
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(33al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

perfluorerede forbindelser (PFC)

perfluorooktansulfonat (PFOS)
kali-salt
ammoniumsalt
lithiumsalt
diethanolaminsalt (DEA)

perfluorooktansyre (PFOA)
ammoniumperfluorooktanoat 
(APFO) 

X

Or. en

Begrundelse

Alle stoffer i PFC-gruppen nedbrydes i miljøet enten til PFOS eller PFOA, som ikke blot er 
persistente og bioakkumulerende, men også kræftfremkaldende. PFOS og PFOA nedbrydes 
ikke yderligere. De industrielle anvendelser af PFOS er for nylig blevet underlagt 
restriktioner i EU, hvorimod alle andre forbindelser fortsat kan anvendes. Det er meget 
bekosteligt at uskadeliggøre vandforurening med PFC. OSPAR-Kommissionen har allerede 
medtaget PFOS på OSPAR-listen over kemikalier til en prioriteret indsats. Hele PFC-
gruppen bør behandles som "prioriterede farlige stoffer" i vand.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 211
BILAG II

Bilag X, nr. 33 am (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33am) ikke relevant ikke relevant perfluorooktansulfonat X

Or. en

Begrundelse

Kommissionens Videnskabelige Komité for Sundheds- og Miljørisici (VKSM) har konstateret, 
at perfluorooktansulfonat (PFOS) er meget persistent, meget bioakkumulerende og toksisk. 
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De fleste anvendelser vil blive udfaset i 2008, men visse meget problematiske anvendelser er 
fortsat tilladt (forkromning). Der findes også store lagre af PFOS (særlig 
brandslukningsskum), og der er givet en begrænset frist på 42 måneder for deres anvendelse. 
Det er vigtigt at klassificere PFOS som prioriterede farlige stoffer for at beskytte 
overfladevandet mod dette stof.

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 212
BILAG II

Bilag X, nr. 33 an (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33an) ikke relevant ikke relevant perfluorooktansyre (PFOA) og 
tilhørende forbindelser

X

Or. en

Begrundelse

Perfluorooktansyre (PFOA) og de tilhørende forbindelser mistænkes for at have en 
risikoprofil svarende til PFOS (meget persistent, meget bioakkumulerende, toksisk). PFOA 
har allerede givet anledning til betydelig forurening af overfladevand. Det er vigtigt at 
klassificere PFOS som prioriteret farligt stof for at beskytte overfladevandet mod dette stof.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 213
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ao (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof
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(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Begrundelse

PFOS (perfluorooktansulfonat) er et persistent og bioakkumulerbart, kræftfremkaldende stof, 
for hvis industrielle brug EU netop har indført restriktioner. Det er bekosteligt at rense 
kontamineret vand og følgelig slam, jord og vand påny. OSPAR-Kommissionen har opført 
PFOS på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indsats. PFOS bør identificeres som 
"prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 214
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ap (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ap) 124495-18-7 -- quinoxyfen (5,7-dichloro-4-(p-
fluorophenoxy)quinolin)

X

Or. en

Begrundelse

Quinoxyfen er et fungicid, der anvendes til store afgrøder, som dyrkes i kort sædskifte. Stoffet 
opfylder kriterierne for persistente organiske miljøgifte (POP). Derfor bør quinoxyfen 
identificeres som prioriteret farligt stof.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 215
BILAG II

Bilag X, nr. 33 aq (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________
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Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33aq) 124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-dichlor-4-(p-
fluorophenoxy)quinolin)

X

Or. fr

Begrundelse

Quinoxyfen er et fungicid, der anvendes på afgrøder, som dyrkes på store arealer og med 
korte sædskifter. Skønt det opfylder kriterierne for persistente organiske miljøgifte (POP), har 
en politisk afgørelse, der blev truffet på et mangelfuldt videnskabeligt grundlag, ført til, at 
quinoxyfen blev godkendt til EU-markedet. Quinoxyfen bør på grund af sine POP-egenskaber 
identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Margrete Auken

Ændringsforslag 216
BILAG II

Bilag X, nr. 33 ar (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33ar) 79-94-7 201-236-9 tetrabromobisphenol A (TBBP-A) X

Or. en

Begrundelse

TBBP-A er et industrikemikalium med hormonlignende egenskaber. Stoffer virker 
hormonforstyrrende og bør derfor identificeres som "prioriteret farligt stof", som giver 
anledning til "en tilsvarende bekymring".
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Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 217
BILAG II

Bilag X, nr. 33 as (nyt) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret 
farligt stof

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisphenol A 
(TBBP-A)

X

Or. fr

Begrundelse

TBBP-A er et industrikemikalie med hormonlignende egenskaber (hormonforstyrrende stof) 
og er derfor i høj grad farligt for fisk, menneskers sundhed og miljøet. OSPAR-Kommissionen 
har opført TBBP-A på sin liste over farlige stoffer til prioriteret indsats. TBBP-A bør 
identificeres som "prioriteret farligt stof".

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 218
BILAG II

Bilag X, nr. 33 at (ny) (direktiv 2000/60/EF)

Ændringsforslag
__________________________________

Nr. CAS-nummer EU-nummer Det prioriterede stofs navn Identificeret 
som 
prioriteret
farligt stof

(33at) 21145-77-7 244-240-6 tonalid (AHTN) X

Or. en

Begrundelse

Tonalid er et polycyklisk moskusstof, der benyttes som et billigt parfumestof. Stoffet er ikke 
biologisk letnedbrydeligt, bioakkumulerer i fedtvæv og mistænkes for at være 
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hormonforstyrrende. Det bør derfor udfases.


