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Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 20
SKÄL 1

(1) Kemisk förorening av ytvatten utgör ett 
hot mot vattenmiljön genom verkningar 
såsom akut och kronisk toxicitet för 
vattenorganismer, ackumulering i 
ekosystemet och förluster av livsmiljöer och 
biodiversitet, såväl som hot mot människors 
hälsa.

(1) Kemisk förorening av ytvatten utgör ett 
hot mot vattenmiljön genom verkningar 
såsom akut och kronisk toxicitet för 
vattenorganismer, ackumulering i 
ekosystemet och förluster av livsmiljöer och 
biodiversitet, såväl som hot mot människors 
hälsa. Det är vid själva källan som 
orsakerna till föroreningar i första hand 
bör utredas och utsläppen så ekonomiskt 
och ekologiskt effektivt som möjligt 
bekämpas.

Or. de

Motivering

Texten knyter an till skäl 11 i ramdirektivet om vatten. Detta innebär att föroreningarna, 
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enligt principen om att förorenaren betalar samt principerna om försiktighet och 
förebyggande, bör bekämpas vid källan.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 21
SKÄL 2A (nytt)

(2a) Medlemsstaterna bör vidta nödvändiga 
åtgärder i enlighet med artikel 16.1 och 
16.8 i direktiv 2000/60/EG för att gradvis 
minska förorening från prioriterade ämnen 
och upphöra med eller stegvis eliminera 
utsläpp och spill av prioriterade farliga 
ämnen. 

Or. en

Motivering

Tydliggör att detta förslag är ett dotterdirektiv till ramdirektivet för vatten. Precis som i 
ramdirektivet för vatten skall inte medlemsstaterna behöva vidta åtgärder som är 
oproportionerligt kostsamma eller tekniskt omöjliga att genomföra för att målen i direktivet 
skall genomföras.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 22
SKÄL 4

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Dessutom 
ingår många åtgärder för miljöskydd i andra 
delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. Det är därför 
viktigare att genomföra och se över 
befintliga instrument i stället för att fastställa 
nya kontroller som eventuellt blir en kopia 
av dem som redan finns.

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Dessutom 
ingår många åtgärder för miljöskydd i andra 
delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. Det är därför 
viktigare att genomföra och se över 
befintliga instrument i stället för att fastställa 
nya kontroller som eventuellt blir en kopia 
av dem som redan finns. Om 
miljökvalitetsnormerna kan uppfyllas 
endast med hjälp av begränsningar för eller 
förbud mot användningen av enskilda 
ämnen skall dessa begränsningar eller 
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förbud genomföras med stöd av gällande 
gemenskapslagstiftning eller antagande av 
ny sådan, framför allt inom ramen för 
Europaparlamentets och rådets förordning 
(EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, 
utvärdering, godkännande och 
begränsning av kemikalier (Reach), 
inrättande av en europeisk 
kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv 1999/45/EG och upphävande av 
rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) 
nr 1488/94 samt rådets 
direktiv 76/769/EEG och kommissionens 
direktiv 91/155/EEG, 93/105/EG och 
2000/21/EG.

Or. de

Motivering

För att garantera enhetliga lokala förhållanden och konkurrensvillkor, liksom också av 
omsorg om nödvändig sakkunskap är gemenskapslagstiftning det enda möjliga sättet att 
införa kemikalielagstiftning med begränsningar för eller förbud mot användningen av 
enskilda ämnen. Det räcker inte med nationella begränsningsåtgärder för att garantera 
miljökvalitetsnormerna för utsläpp i vatten av förorenande ämnen från diffusa källor.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 23
SKÄL 4

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Dessutom 
ingår många åtgärder för miljöskydd i andra 
delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. Det är därför 
viktigare att genomföra och se över 
befintliga instrument i stället för att fastställa 
nya kontroller som eventuellt blir en kopia 
av dem som redan finns.

(4) Sedan 2000 har man antagit ett stort antal 
rättsakter som utgör kontrollåtgärder för 
enskilda prioriterade ämnen i enlighet med 
artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Dessutom 
ingår många åtgärder för miljöskydd i andra 
delar av den gällande 
gemenskapslagstiftningen. På kort sikt är 
det därför viktigare att genomföra och se 
över befintliga instrument i stället för att 
fastställa nya kontroller som eventuellt blir 
en kopia av dem som redan finns. Efter det 
att de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som utarbetats av 
medlemsstaterna i enlighet med artikel 13 i 
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direktiv 2000/60/EG har lämnats in, 
inklusive det åtgärdsprogram som 
upprättats i enlighet med artikel 11 i det 
direktivet, bör dock kommissionen bedöma 
huruvida genomförandet och översynen av 
befintliga instrument har lett till att målen i 
direktiv 2000/60/EG har uppnåtts, eller 
huruvida särskilda åtgärder krävs enligt 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Kommissionen bestämde sig för att bortse från sina skyldigheter enligt ramdirektivet för 
vatten, där förslag om åtgärder för utsläppskontroll före slutet av 2003 krävs. Även om andra 
gemenskapsinstrument faktiskt kan nå samma mål måste en bedömning göras utifrån det 
åtgärdsprogram som medlemsstaterna har lämnat in om huruvida åtgärderna enligt andra 
rättsliga instrument räcker för att nå målen i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 24
SKÄL 4A (nytt)

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

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag 25
SKÄL 5

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

(5) När det gäller utsläppskontroll för 
prioriterade ämnen från sådana punktkällor 
och diffusa källor som avses i artikel 16.6 
och 16.8 i direktiv 2000/60/EG, bör 
medlemsstaterna, när det är nödvändigt, 
utöver genomförandet av annan befintlig 
gemenskapslagstiftning inkludera lämpliga 
kontrollåtgärder i det åtgärdsprogram som 
måste upprättas för varje avrinningsdistrikt i 
enlighet med artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EG. För att garantera 
konkurrens på lika villkor på den inre 
marknaden bör kontrollåtgärder för 
punktkällor för prioriterade ämnen alltid 
fastställas utifrån begreppet bästa 
tillgängliga teknik, som anges i direktiv 
96/61/EG.

Or. en

Motivering

Maßnahmen der Mitgliedstaaten für Punktquellen wirken sich auf die Wettbewerbsfähigkeit 
der Standorte aus und müssen sich daher an europaweit einheitlichen Standards orientieren. 
Mit der Richtlinie 96/61/EG wurde über die „besten verfügbaren Techniken“ ein europaweit 
einheitlicher Standard für industrielle Standorte eingeführt. Zugleich sieht der in Artikel 16 
der Richtlinie 2000/60/EG verankerte kombinierte Ansatz gemeinschaftliche Maßnahmen zur 
Begrenzung von Emissionen vor. Der Einsatz der besten verfügbaren Techniken kann 
sicherstellen, dass ein einheitlicher Mindeststandard vor der Einleitung in ein Gewässer 
erreicht wird, der einen wichtigen Beitrag zur Reduktion der Emissionen aus Punktquellen 
beisteuert.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 26
SKÄL 5

(5) När det gäller utsläppskontroll för 
prioriterade ämnen från sådana punktkällor 
och diffusa källor som avses i artikel 16.6 
och 16.8 i direktiv 2000/60/EG, verkar det 
vara mer kostnadseffektivt och 

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

proportionellt för medlemsstaterna att, när 
det är nödvändigt, utöver genomförandet av 
annan befintlig gemenskapslagstiftning 
inkludera lämpliga kontrollåtgärder i det 
åtgärdsprogram som måste upprättas för 
varje avrinningsdistrikt i enlighet med 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG, och i 
förekommande fall tillämpa artikel 10 i 
rådets direktiv 96/61/EG av den 
24 september 1996 om samordnande 
åtgärder för att förebygga och begränsa 
föroreningar1.
____________
1 EGT L 257, 10.10.1996, s. 26.

Or. en

Motivering

Genom ändringsförslaget framgår det tydligare att medlemsstaterna, i enlighet med kravet i 
IPPC-direktivet, skall insistera på ännu strängare utsläppskontroller än de som grundas på 
bästa tillgängliga teknik, om så behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna. 

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 27
SKÄL 5

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

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

Or. de
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Motivering

Här görs det klart att den så kallade kombinerade metoden (emissions- och 
immissionskriterier) är en central beståndsdel av EU:s vattenramdirektiv.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 28
SKÄL 5

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

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

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att undvika att det släpps efter på kravet i artikel 10 i 
ramdirektivet om vatten, om ännu strängare utsläppskontroller än de som grundas på bästa 
tillgängliga teknik, om så behövs för att uppfylla miljökvalitetsnormerna.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 29
SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 
om upprättande av en förteckning över 
prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område och om ändring av direktiv 
2000/60/EG fastställs en första förteckning 
över 33 ämnen eller grupper av ämnen som 

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 
om upprättande av en förteckning över 
prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område och om ändring av direktiv 
2000/60/EG fastställs en första förteckning 
över 33 ämnen eller grupper av ämnen som 
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har prioriterats för åtgärder på 
gemenskapsnivå. Vissa av dessa prioriterade 
ämnen har definierats som prioriterade 
farliga ämnen för vilka det gäller att utsläpp 
och spill skall upphöra eller stegvis 
elimineras. Vissa ämnen har varit föremål 
för granskning och behöver omklassificeras.

har prioriterats för åtgärder på 
gemenskapsnivå. Vissa av dessa prioriterade 
ämnen har definierats som prioriterade 
farliga ämnen för vilka det gäller att utsläpp 
och spill skall upphöra eller stegvis 
elimineras. Det är emellertid omöjligt att 
stegvis helt eliminera utsläpp och spill från 
potentiella källor av ämnen som 
förekommer naturligt eller bildas genom 
naturliga processer. Vissa ämnen har varit 
föremål för granskning och behöver 
omklassificeras.

Or. en

Motivering

Det är viktigt att inte förbinda sig vid något som inte går att uppfylla. För vissa ämnen som 
förekommer naturligt är en fullständig eliminering omöjlig.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 30
SKÄL 6

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 
om upprättande av en förteckning över 
prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område och om ändring av direktiv 
2000/60/EG fastställs en första förteckning 
över 33 ämnen eller grupper av ämnen som 
har prioriterats för åtgärder på 
gemenskapsnivå. Vissa av dessa prioriterade 
ämnen har definierats som prioriterade 
farliga ämnen för vilka det gäller att utsläpp
och spill skall upphöra eller stegvis 
elimineras. Vissa ämnen har varit föremål 
för granskning och behöver omklassificeras.

(6) I Europaparlamentets och rådets beslut 
nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 
om upprättande av en förteckning över 
prioriterade ämnen på vattenpolitikens 
område och om ändring av direktiv 
2000/60/EG fastställs en första förteckning 
över 33 ämnen eller grupper av ämnen som 
har prioriterats för åtgärder på 
gemenskapsnivå. Vissa av dessa prioriterade 
ämnen har definierats som prioriterade 
farliga ämnen för vilka det gäller att utsläpp 
och spill skall upphöra eller stegvis 
elimineras. Vissa ämnen har varit föremål 
för granskning och behöver omklassificeras. 
Ytterligare ämnen bör läggas till
förteckningen över prioriterade ämnen för 
att nå målen i direktiv 2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Det framgår tydligt av formuleringen i artikel 16.8 i ramdirektivet för vatten, där man talar 
om en ”första” lista över prioriterade ämnen, och av beslut 2455/2001/EG där man kräver 
att ytterligare ämnen successivt tas upp på listan, att den första listan bara var en början och 
att ytterligare ämnen bör tas upp för att nå målen i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 31
SKÄL 6A (nytt)

(6a) Det är omöjligt att stegvis helt 
eliminera utsläpp och spill från potentiella 
källor av ämnen som förekommer naturligt 
eller bildas genom naturliga processer 
såsom kadmium, kvicksilver och
polyaromatiska kolväten.

Or. en

Motivering

Beslut 2455/2001/EG om upprättande av en lista över prioriterade ämnen innehöll viktiga 
skäl som inte överfördes till ramdirektivet för vatten när förteckningen över prioriterade 
ämnen bifogades som bilaga X. Det föreslagna tillägget till skälet återger syftet med skäl 4 i 
beslutet, ett ändringsförslag från parlamentet, därmed blir syftet detsamma.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 32
SKÄL 9

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

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

Or. pl

Motivering

Här görs det klart att miljökvalitetsnormerna bör fastställas för den omgivning där de 
känsligaste organismerna lever, alltså för vattenmiljön om de vattenlevande organismerna är 
känsligast, för sediment om de sedimentslevande organismerna är känsligast och för biota om 
det är till exempel människor och däggdjur som är känsligast till följd av sekundär 
förgiftning.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 33
SKÄL 10

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

(10) För att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas bör 
medlemsstaterna se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten, 
sediment eller biota uppfyller 
miljökvalitetsnormerna enligt det som 
anges i del A och B i bilaga I. För att ge 
medlemsstaterna flexibilitet får dock
övervakningen av ämnen i bilaga I ske i 
sediment eller biota istället för i vatten om 
medlemsstaterna anser detta nödvändigt 
och lämpligt för att komplettera 
miljökvalitetsnormerna på gemenskapsnivå. 
Eftersom sediment och biota förblir viktiga 
medel när det gäller medlemsstaternas 
övervakning av vissa ämnen i syfte att 
bedöma långsiktsverkningarna av 
antropogen aktivitet och trender, bör 
medlemsstaterna dessutom se till att de 
befintliga nivåerna av förorening i biota och 
sediment inte ökar.
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lämpligt för att komplettera 
miljökvalitetsnormerna på gemenskapsnivå. 
Eftersom sediment och biota förblir viktiga 
medel när det gäller medlemsstaternas 
övervakning av vissa ämnen i syfte att 
bedöma långsiktsverkningarna av 
antropogen aktivitet och trender, bör 
medlemsstaterna dessutom se till att de 
befintliga nivåerna av förorening i biota och 
sediment inte ökar.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs att miljökvalitetsnormer bör fastställas för den matris där 
flest känsliga organismer lever. För vatten om det är vattenorganismer som är mest känsliga, 
för sediment om det är sedimentorganismer som är mest känsliga och för biota om det t.ex. är 
däggdjur eller människor som genom sekundär förgiftning är mest utsatta.

Ändringsförslag från Urszula Krupa

Ändringsförslag 34
SKÄL 10

(10) I avsaknad av omfattande och 
tillförlitlig information om 
koncentrationerna av prioriterade ämnen i 
biota och sediment på gemenskapsnivå och 
med tanke på det faktum att informationen 
om ytvatten verkar utgöra en tillräcklig 
grund för att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas, bör 
fastställandet av miljökvalitetsnormernas 
värden i detta skede begränsas till ytvatten. 
Vad gäller hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver kan skydd 
mot indirekta verkningar och sekundär 
förgiftning dock inte tryggas enbart genom 
miljökvalitetsnormer för ytvatten på 
gemenskapsnivå. I dessa fall bör 
miljökvalitetsnormer därför fastställas för 
biota. För att ge medlemsstaterna flexibilitet 
när de anpassar sina olika 
övervakningsstrategier bör medlemsstaterna 
kunna välja mellan att övervaka dessa 

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

kunna välja mellan att övervaka dessa 
miljökvalitetsnormer och kontrollera 
efterlevnaden av dem när det gäller biota 
eller att omvandla dem till 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det ligger 
vidare an på medlemsstaterna att fastställa 
miljökvalitetsnormer för sediment eller biota 
när detta är nödvändigt och lämpligt för att 
komplettera miljökvalitetsnormerna på 
gemenskapsnivå. Eftersom sediment och 
biota förblir viktiga medel när det gäller 
medlemsstaternas övervakning av vissa 
ämnen i syfte att bedöma 
långsiktsverkningarna av antropogen 
aktivitet och trender, bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de befintliga nivåerna av 
förorening i biota och sediment inte ökar.

Or. pl

Motivering

I olika sedimentationsmiljöer finns det olika typer av sediment. Detta visar att 
sedimentsbildningen, med de giftiga ämnen, bland dem också prioriterade ämnen, som ingår i 
sedimenten, är en invecklad process med flera olika förlopp, där avlagrandet följer olika
diffusionsvägar och sin egen respektive dynamik.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 35
SKÄL 10

(10) I avsaknad av omfattande och 
tillförlitlig information om 
koncentrationerna av prioriterade ämnen i 
biota och sediment på gemenskapsnivå och 
med tanke på det faktum att informationen 
om ytvatten verkar utgöra en tillräcklig 
grund för att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas, bör 
fastställandet av miljökvalitetsnormernas 
värden i detta skede begränsas till ytvatten. 
Vad gäller hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver kan skydd 
mot indirekta verkningar och sekundär 
förgiftning dock inte tryggas enbart genom 
miljökvalitetsnormer för ytvatten på
gemenskapsnivå. I dessa fall bör 

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

miljökvalitetsnormer därför fastställas för
biota. För att ge medlemsstaterna flexibilitet 
när de anpassar sina olika 
övervakningsstrategier bör medlemsstaterna 
kunna välja mellan att övervaka dessa 
miljökvalitetsnormer och kontrollera 
efterlevnaden av dem när det gäller biota 
eller att omvandla dem till 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det ligger 
vidare an på medlemsstaterna att fastställa 
miljökvalitetsnormer för sediment eller biota 
när detta är nödvändigt och lämpligt för att 
komplettera miljökvalitetsnormerna på 
gemenskapsnivå. Eftersom sediment och 
biota förblir viktiga medel när det gäller 
medlemsstaternas övervakning av vissa 
ämnen i syfte att bedöma 
långsiktsverkningarna av antropogen 
aktivitet och trender, bör medlemsstaterna 
dessutom se till att de befintliga nivåerna av 
förorening i biota och sediment inte ökar. 
För att kunna göra detta bör 
medlemsstaterna övervaka prioriterade 
ämnen i biota och sediment och meddela 
kommissionen resultaten. Kommissionen 
bör föreslå miljökvalitetsnormer för biota 
och sediment i enlighet med artikel 16.7 i
direktiv 2000/60/EG och med utgångspunkt 
från den information som medlemsstaterna 
har lämnat.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas skyldighet att se till att befintliga nivåer i biota och sediment inte höjs blir 
bara tomma ord om det saknas konkreta övervakningsskyldigheter. Medlemsstaterna bör 
övervaka biota och sediment, vilket i sin tur skall utgöra grunden för gemenskapsåtgärder 
vad gäller kvalitetsnormer, något som krävs i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 36
SKÄL 10

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

tillförlitlig information om 
koncentrationerna av prioriterade ämnen i 
biota och sediment på gemenskapsnivå och 
med tanke på det faktum att informationen 
om ytvatten verkar utgöra en tillräcklig 
grund för att omfattande skydd och effektiv 
föroreningskontroll skall tryggas, bör 
fastställandet av miljökvalitetsnormernas 
värden i detta skede begränsas till ytvatten. 
Vad gäller hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver kan skydd 
mot indirekta verkningar och sekundär 
förgiftning dock inte tryggas enbart genom 
miljökvalitetsnormer för ytvatten på 
gemenskapsnivå. I dessa fall bör 
miljökvalitetsnormer därför fastställas för 
biota. För att ge medlemsstaterna flexibilitet 
när de anpassar sina olika 
övervakningsstrategier bör medlemsstaterna 
kunna välja mellan att övervaka dessa 
miljökvalitetsnormer och kontrollera 
efterlevnaden av dem när det gäller biota 
eller att omvandla dem till 
miljökvalitetsnormer för ytvatten. Det ligger 
vidare an på medlemsstaterna att fastställa 
miljökvalitetsnormer för sediment eller biota 
när detta är nödvändigt och lämpligt för att 
komplettera miljökvalitetsnormerna på 
gemenskapsnivå. Eftersom sediment och 
biota förblir viktiga medel när det gäller 
övervakningen av ämnen som har en stark 
tendens att ackumuleras och mot vilkas 
indirekta effekter miljökvalitetsnormerna 
för ytvatten för närvarande inte erbjuder 
något skydd. Sådan övervakning bör 
utföras i syfte att föra den tekniska och 
vetenskapliga diskussionen framåt samt 
fastställa en grund för framtida arbete om 
miljökvalitetsnormer i biota och sediment 
för de ämnen som övervakas, i de fall då 
detta visar sig nödvändigt.

Or. en

Motivering

Skäl 10, mening 6 och artikel 2.2. i kommissionens förslag stämmer inte överens med den 
situation som beskrivs i skäl 10, mening 1, dvs. att det på gemenskapsnivå inte finns någon 
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omfattande och tillförlitlig information om koncentrationerna av prioriterade ämnen i biota 
och sediment. Å ena sidan avstår man från att fastställa kvalitetsnormer för biota och 
sediment på grund av brist på information, å andra sidan överförs kvalitetsnormerna för 
ytvatten utan vidare till biota och sediment.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 37
SKÄL 11

(11) I fråga om bly, nickel och deras 
föreningar har diskussionerna om 
riskbedömning ännu inte slutförts inom 
Europeiska kemikaliebyrån och 
Gemensamma forskningscentret, och det är 
därför ännu inte möjligt att fastställa 
slutliga kvalitetsnormer för dessa ämnen. 
Det är därför lämpligt att tydligt indikera 
den tillfälliga karaktären hos dessa normer.

utgår

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag om kvalitetsnormer är redan tre år försenat. Det är oacceptabelt att 
fastställandet av kvalitetsnormer skulle skjutas upp ytterligare, särskilt med tanke på att 
kommissionen föreslog normer redan i sina utkast till förslaget.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 38
SKÄL 13

(13) Det är möjligt att 
miljökvalitetsnormerna inte kan uppfyllas i 
närheten av utsläpp från punktkällor 
eftersom föroreningskoncentrationerna i 
utsläpp i regel är högre än 
miljökoncentrationerna i vatten. 
Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
beakta detta faktum vid övervakningen av 
hur miljökvalitetsnormerna uppfylls. Detta 
görs genom att medlemsstaterna för varje 
relevant utsläpp definierar ett 
övergångsområde för överskridande av 

utgår
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normerna. För att slå vakt om en 
begränsad förekomst av sådana områden 
bör artikel 10 i direktiv 2000/60/EG och 
andra relevanta bestämmelser i 
gemenskapens lagstiftning tillämpas när ett 
övergångsområde definieras. Eftersom 
reningsteknikernas utveckling och den 
tekniska innovationen, t.ex. bästa 
tillgängliga teknik, i framtiden kan göra det 
möjligt att minska föroreningshalterna i 
närheten av utsläppspunkter, bör 
medlemsstaterna se till att 
övergångsområdena för överskridande 
minskas i motsvarande grad. 

Or. en

Motivering

Övergångsområdena för överskridande av normer har inte definierats och skapar luckor för 
utsläpp och spill av prioriterade ämnen. Om gränsvärdena överskrids kan följden bli 
oacceptabelt höga föroreningshalter i fisk som kan utgöra ett hot mot människors hälsa och 
miljön och således också mot fiskenäringen.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 39
SKÄL 14A (nytt)

(14a) En hänvisning till den nya 
skyldigheten att fastställa ett register över 
åtgärderna för föroreningskontroll bör 
läggas till direktiv 2000/60/EG som en del i 
det åtgärdsprogram som avses i artikel 11 i 
det direktivet. Bestämmelsen om att 
kommissionen, i enlighet med direktiv 
2000/60/EG, skall rapportera om 
åtgärderna för utsläppskontroll bör ändras 
så att rapporten även innehåller en 
bedömning om huruvida andra relevanta
gemenskapsinstrument har uppfyllt de 
skyldigheter som anges i artikel 16 i det 
direktivet. Direktiv 2000/60/EG bör ändras 
för att skapa en mekanism som utlöser 
gemenskapsåtgärder om kommissionens 
rapport visar att genomförandet är 
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otillräckligt.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag till artikel 5 från samma ledamot.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 40
SKÄL 16

(16) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
enligt egna behov välja en lämplig 
referensperiod på ett år för att mäta 
grundvärden för registret. Hänsyn bör dock 
tas till det faktum att spill från applicering 
av växtskyddsmedel kan variera kraftigt från 
år till år på grund av varierande 
appliceringsmängder, t.ex. på grund av olika 
väderleksförhållanden. I fråga om vissa 
substanser som omfattas av rådets 
direktiv 91/414/EEG av den 15 juli 1991 om 
utsläppande av växtskyddsmedel på 
marknaden bör medlemsstaterna därför ges 
möjlighet att välja en referensperiod på 
tre år.

(16) Medlemsstaterna bör ges möjlighet att 
enligt egna behov välja en lämplig 
referensperiod på ett år för att mäta 
grundvärden för registret. Även om spill från 
applicering av växtskyddsmedel kan variera 
kraftigt från år till år på grund av varierande 
appliceringsmängder, t.ex. på grund av olika 
väderleksförhållanden eller växelbruk, kan 
föroreningar under en vegetationsperiod 
ändå ha en skadlig effekt på 
vattenorganismer och hämma annan 
användning såsom uttag av dricksvatten. 
För att se till att föroreningsavgiften under 
användningsperioden återspeglas på ett 
korrekt sätt i fråga om vissa substanser som 
omfattas av rådets direktiv 91/414/EEG av 
den 15 juli 1991 om utsläppande av 
växtskyddsmedel på marknaden bör 
medlemsstaterna använda 
användningsperioden för dessa ämnen som
en referensperiod.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget tydliggör att medlemsstaterna skall mäta växtskyddsmedel när de används 
och inte använda låga vinternormer för att dölja att normerna överskrids på sommaren.
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Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 41
SKÄL 18A (nytt)

(18a) I Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006
föreskrivs en översyn med 
lämplighetsbedömning av kriterierna för 
identifiering av ämnen som är 
svårnedbrytbara, bioackumulerande och 
toxiska. Kommissionen bör ändra bilaga X 
till direktiv 2000/60/EG så fort kriterierna i 
förordning (EG) nr 1907/2006 modifierats.

Or. en

Motivering

Kriterierna i Reach för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen har visat sig 
bristfälliga. De är så rigida att knappast några sådana ämnen har kunnat identifieras. 
Dessvärre har samma kriterier tillämpats vid översynen av bilaga X till direktiv 2000/60/EG. 
Så fort kriterierna i Reach för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen har 
rättats till bör kommissionen se över bilaga X.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 42
SKÄL 22A (nytt)

(22a) I enlighet med artikel 174 i 
fördraget och såsom upprepats i 
direktiv 2000/60/EG bör gemenskapens 
miljöpolitik bygga på försiktighetsprincipen 
och på principen om att förorenaren 
betalar. 

Or. en

Motivering

Det skall tydligt framgå att försiktighetsprincipen bör tillämpas, att förebyggande åtgärder 
bör vidtas, att miljöförstöring företrädesvis bör hejdas vid källan och att förorenaren bör 
betala.
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Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 43
ARTIKEL 1

I detta direktiv fastställs 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och vissa andra föroreningar.

I enlighet med artikel 16 i 
direktiv 2000/60/EG fastställs i detta 
direktiv miljökvalitetsnormer för 
prioriterade ämnen och vissa andra 
föroreningar för att

a) minska utsläpp och spill av prioriterade 
ämnen och,
b) i den mån det är praktiskt möjligt, 
upphöra med utsläpp och spill av 
prioriterade farliga ämnen i enlighet med 
artiklarna 1, 4 och 16 i direktiv 2000/60/EG 
för att före 2015 uppnå en god kemisk 
status för allt ytvatten och hindra 
ytterligare försämring av vattenkvaliteten. 
Senast 2020 skall kommissionen, i enlighet 
med det förfarande som anges i artikel 21.2 
i direktiv 2000/60/EG, till 
Europaparlamentet och rådet lämna en 
rapport om hur man i och med 
genomförandet av detta direktiv lyckats, så 
långt det är tekniskt möjligt, uppnå 
koncentrationer nära naturliga 
bakgrundsnivåer för alla naturligt 
förekommande ämnen och koncentrationer 
nära nollnivån för alla syntetiska ämnen 
som ingår. Målen i detta direktiv skall 
behandlas som mål enligt artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Detta hänför sig direkt till syftet med ramdirektivet för vatten och visar att målet inte bara är 
att skydda miljön och människors hälsa, utan att göra detta med målen i ramdirektivet för 
vatten i åtanke, såsom de anges i artikel 16. Det är oerhört viktigt att kommissionen ser över 
genomförandet av detta direktiv så att dess syfte verkligen uppnås.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 44
ARTIKEL 1
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I detta direktiv fastställs 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och vissa andra föroreningar.

I detta direktiv fastställs åtgärder för att 
begränsa vattenföroreningar och
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och vissa andra föroreningar för att
a) minska utsläpp och spill av prioriterade 
ämnen före 2015 och 
b) upphöra med utsläpp och spill av 
prioriterade farliga ämnen i enlighet med 
artiklarna 1, 4 och 16 i direktiv 2000/60/EG 
för att uppnå en god kemisk status för allt 
ytvatten. Syftet är också att förhindra 
ytterligare försämring och att före 2020 
uppnå koncentrationer som ligger nära 
naturliga bakgrundsnivåer för alla 
naturligt förekommande ämnen och 
koncentrationer nära nollnivån för alla 
antropogena syntetiska ämnen i enlighet 
med internationella avtal om havsskydd.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att förslaget innehåller åtgärder för att minska och eliminera 
föroreningar.

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 45
ARTIKEL 1

I detta direktiv fastställs 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och vissa andra föroreningar.

Om inte annat följer av 
Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 och med tanke på 
bedömningen av en god kemisk 
ytvattenstatus enligt artikel 4 i nämnda 
direktiv innehåller detta direktiv 
miljökvalitetsnormer för de prioriterade 
ämnena och för vissa andra föroreningar, av 
det slag som avses i artikel 16.7 och 16.10 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. nl
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Motivering

Här görs det klart att alla föreskrifter i vattenramdirektivet (2000/60/EG) utan inskränkning 
skall tillämpas. Det skapar rättssäkerhet. Dessutom skapas samstämmighet med 
definitionerna, syftena och målen i vattenramdirektivet så att tolkningsskiljaktigheter kan 
undvikas.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 46
ARTIKEL 1

I detta direktiv fastställs 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och vissa andra föroreningar. 

I enlighet med artikel 16 i direktiv 
2000/60/EG fastställs i detta direktiv 
miljökvalitetsnormer för prioriterade ämnen 
och prioriterade farliga ämnen som skall 
beaktas när det gäller ytvattnens kemiska 
status.

Or. fr

Motivering

Begreppet ”vissa andra föroreningar” leder till risk för förväxling med bilaga V till 
ramdirektivet om vatten, trots att det inte finns någon anledning att skilja mellan prioriterade 
ämnen och föroreningar.

Ändringsförslaget syftar alltså till att de åtta föroreningar som uppräknas i förteckning I till 
direktiv 76/464/EEG tas med bland ”prioriterade farliga ämnen” i bilaga I till detta direktiv 
samt läggs till i bilaga X till ramdirektivet om vatten, vilket föredraganden föreslår i 
ändringsförslag 16, 17 och 19. Om ändringsförslaget antas innebär det att texten skall ändras 
i alla artiklar som hänvisar till del A och del B i bilaga I.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 47
ARTIKEL 1, STYCKE 1A (nytt)

De mål som fastställs i detta direktiv skall 
behandlas som mål i den mening som avses 
i artikel 4.1 a i direktiv 2000/60/EG, 
punkterna 4, 5, 6, 7 och 8 i den artikeln 
skall också tillämpas.

Or. en



PE 378.727v01-00 22/132 AM\631286SV.doc

SV

Motivering

Medlemsstaterna skall uppmuntras att använda sina resurser på ett effektivt sätt som ger de 
största miljöfördelarna, istället för att satsa stora resurser på åtgärder som ger relativt små 
miljöfördelar.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 48
ARTIKEL 2, RUBRIKEN

Miljökvalitetsnormer Utvärdering av uppfyllande av
miljökvalitetsnormer

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör använda sina resurser på ett effektivt sätt som ger de största 
miljöfördelarna, istället för att lägga alltför stora resurser på åtgärder som ger relativt små 
miljöfördelar.

Ändringsförslaget tar bort hänvisningen till absoluta högsta tillåtna koncentrationer. Sådana 
krav kan straffa nitiska medlemsstater och uppmuntra lägsta möjliga provtagningsfrekvens 
(ju fler prover, desto större risk för att ett prov inte uppfyller en högsta tillåtna koncentration 
och därmed att en vattenförekomst inte uppnår god status).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 49
ARTIKEL 2, PUNKT 1

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

1. För att uppnå god kemisk status för
ytvatten i ytvattenförekomster i enlighet 
med artikel 4.1 i direktiv 2000/60/EG, får 
medeltalet på årsnivå för 
föroreningskoncentrationer som anges i 
del A och B i bilaga X inte överskrida 
miljökvalitetsnormerna som anges i denna 
bilagan om inte annat följer av punkt 3 i 
del C i bilaga I. 

Medlemsstaterna skall se till att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls i enlighet 
med de krav som anges i del C i bilaga I. 
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Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör använda sina resurser på ett effektivt sätt som ger de största 
miljöfördelarna, istället för att lägga alltför stora resurser på åtgärder som ger relativt små 
miljöfördelar.

Ändringsförslaget tar bort hänvisningen till absoluta högsta tillåtna koncentrationer. Sådana 
krav kan straffa nitiska medlemsstater och uppmuntra lägsta möjliga provtagningsfrekvens 
(ju mer prover, desto större risk för att ett prov inte uppfyller en högsta tillåtna koncentration 
och därmed att en vattenförekomst inte uppnår god status).

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 50
ARTIKEL 2, PUNKT 1

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

1. Miljökvalitetsnormerna för prioriterade 
ämnen, uttryckta som ett medeltal på 
årsnivå, också för förorenande ämnen av 
det slag som avses i direktiv 91/414/EEG 
och direktiv 2003/53/EG1 och en högsta 
tillåtna koncentration finns med i del A i 
bilaga I och för vissa andra föroreningar i 
del B i bilaga I. 

Medlemsstaterna skall se till att 
miljökvalitetsnormerna uppfylls i enlighet 
med de krav som anges i del C i bilaga I. 

Medlemsstaterna skall följa de krav som 
anges i del C i bilaga I vid bedömning av 
god ytvattenstatus enligt artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG. 

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

Or. nl

Motivering

Dit tekstvoorstel bewerkstelligt dat deze richtlijn eenvormig aansluit bij de definities, 
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doelstellingen en voorschriften van de kaderrichtlijn water, waardoor interpretatieverschillen 
worden voorkomen. 

Furthermore it should be noted explicitly that also in the case of pollutants covered by 
Directives 91/414/EEC and 2003/53/EC, the environmental quality standards (EQS's) for 
priority substances should be expressed as an annual average. Expressing these pollutants as 
an average over the period of use is practically not possible, as it would require tremendous 
amounts of data on the use of these substances, which differs amongst others per substance, 
per region and per year. The Maximum Allowable Concentration (MAC's) already provides 
for limits on the concentrations of these substances during the period of use.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 51
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten 
uppfyller miljökvalitetsnormerna för 
prioriterade ämnen i vatten, sediment och 
biota, uttryckta som ett medeltal på årsnivå 
eller som ett medeltal för 
tillämpningsperioden för föroreningar som 
omfattas av direktiv 91/414/EEG och en 
högsta tillåtna koncentration, enligt det som 
anges i del A i bilaga I och 
miljökvalitetsnormerna för de föroreningar 
som anges i del B i bilaga I. 

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att förslaget innehåller åtgärder för att minska och eliminera 
föroreningar.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 52
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten 
uppfyller miljökvalitetsnormerna för 
prioriterade ämnen, uttryckta som ett 

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

medeltal på årsnivå eller som ett medeltal 
för användningsperioden för prioriterade 
ämnen eller föroreningar som omfattas av 
direktiv 91/414/EEG och en högsta tillåtna 
koncentration, enligt det som anges i del A i 
bilaga I och miljökvalitetsnormerna för de 
föroreningar som anges i del B i bilaga I.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslag 40. Ändringsförslaget tydliggör att medlemsstaterna skall 
mäta växtskyddsmedel när de används och inte använda låga vintervärden för att dölja att 
normerna överskrids på sommaren.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 53
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1

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

1. Medlemsstaterna skall se till att 
sammansättningen hos deras ytvatten, 
sediment och biota uppfyller 
miljökvalitetsnormerna för prioriterade 
ämnen, enligt det som anges i del A i bilaga 
I och miljökvalitetsnormerna för de 
föroreningar som anges i del B i bilaga I. 

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag klargör vad som tydligt framgår i artikel 16.7 i ramdirektivet för 
vatten, dvs. att kommissionen skall lämna förslag om miljökvalitetsnormer i ytvatten, sediment 
och biota. Hör samman med ändringsförslag 1 till skäl 10 och . ändringsförslag 4 till artikel 
2.3 från samme ledamot. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 54
ARTIKEL 2, PUNKT 1, STYCKE 1A (nytt)

Medlemsstaterna skall alltid vidta 
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nödvändiga åtgärder för att företag som 
släpper ut prioriterade ämnen i vatten skall 
använda bästa tillgängliga teknik vid 
produktionen samt vid behandlingen av 
avloppsvatten. Resultaten av 
informationsutbytet enligt artikel 16.2 i 
direktiv 96/61/EG skall ligga till grund för 
detta.

Or. de

Motivering

Tack vare kravet på att ”bästa tillgängliga teknik” i enlighet med IPPC-direktivet (96/61/EG) 
skall användas kan medlemsstaterna minska utsläppen av prioriterade ämnen från 
punktkällor utgående från en konkurrensneutral grund som är enhetlig över hela Europa och 
står i samklang med försiktighetsprincipen och principen om att "förorenaren betalar".

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 55
ARTIKEL 2, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EG, se till att 
vattenförekomster från vilka dricksvatten 
tas uppfyller kraven i rådets direktiv 
98/83/EG av den 3 november 1998.

Or. nl

Motivering

Konsekvensen med vattenramdirektivet måste garanteras.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 56
ARTIKEL 2, PUNKT 1A (ny)

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

Or. en

Motivering

Det är viktigt att samordna övervakningen av vattenvägar som rinner genom flera 
medlemsstater för att angripa föroreningen vid källan.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 57
ARTIKEL 2, PUNKT 2

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

2. Om en förorening som anges i del A eller 
B i bilaga I kan ackumuleras i sediment 
eller biota i en vattenförekomst skall
medlemsstaterna se till att lämplig 
övervakning sker i enlighet med det som 
anges i artikel 8 i direktiv 2000/60/EG för 
att bedöma
a) den risk som dessa föroreningar utgör 
för uppnåendet av de mål som anges i 
artikel 4 i det direktivet, och
b) effektiviteten av de åtgärder som 
vidtagits i enlighet med artikel 11 i det 
direktivet för att hantera eventuella risker 
som dessa föroreningar utgör för 
uppnåendet av de mål som anges i artikel 4 
i direktivet.

Or. en

Motivering

Medlemsstaterna bör prioritera uppnåendet av de föreslagna miljökvalitetsnormerna som har
fastställts på en nivå som skall skydda vattenlivet.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 58
ARTIKEL 2, PUNKT 2

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

artikel 8 i direktiv 2000/60/EG, övervaka
koncentrationerna av de ämnen som anges i 
del A och del B i bilaga I i sediment och 
biota.

Or. de

Motivering

Skäl 10 s. 6 och artikel 2.2 i kommissionens förslag är inte förenliga med den omständighet 
som uttryckligen finns omnämnd i skäl 10 s. 1, alltså att det på gemenskapsnivå inte 
föreligger några exakta och tillförlitliga uppgifter om koncentrationerna av prioriterade 
ämnen i biota och sediment. Å ena sidan bortser man med hänvisning till bristen på uppgifter 
från att fastställa kvalitetsnormer för biota och sediment och å andra sidan överförs 
kvalitetsnormerna för ytvatten faktiskt utan vidare på biota och sediment. 

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 59
ARTIKEL 2, PUNKT 2

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att förslaget innehåller åtgärder för att minska och eliminera 
föroreningar.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 60
ARTIKEL 2, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Medlemsstaterna skall se till att följande 
koncentrationer av hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver inte 

3. Medlemsstaterna skall se till att följande 
koncentrationer av de ämnen som anges
nedan inte överskrids i villebrådsvävnad 
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överskrids i villebrådsvävnad (våt vikt) hos 
fisk, mollusker, skaldjur och annan biota: 

(våt vikt) hos fisk, mollusker, skaldjur och 
annan biota eller sediment (torrvikt):

Or. en

Motivering

Several of the substances proposed by the Commission in Bilaga A are clearly lipophilic 
and/or the water solubility is low, meaning that they mainly occur in sediment or biota and 
are not solved in the water column. Analyses of these substances in water are often difficult 
and connected with high uncertainty, with the result that priority substances which cause 
serious environmental problems and are toxic for humans are not always detected.
The added substances have all low water solubility and according to the substance data 
sheets (compiled and discussed in a consultative process with the Expert Advisory Forum on 
Priority Substances and the Expert Group on Quality Standards and peer-reviewed by 
SCTEE) and the Commission's impact assessment SEC (2006) 947, these substances clearly 
accumulate in the food chain and/or in sediments.
Linked to AM 33 on Recital 10 and AM 53 on Article 2.1 by the same author.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 61
ARTIKEL 2, PUNKT 3, LED CA (nytt)

ca) 247 μg/kg ww för pentabromdifenyleter,

Or. en

Motivering

Pentabromdifenyleter ackumuleras i näringskedjan (se kommissionens konsekvensbedömning 
SEK(2006)0947) och bör därför mätas i biota.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 62
ARTIKEL 2, PUNKT 3, LED CB (nytt)

cb) 16,6 mg/kg ww för klorerade alkaner 
(C10-13),

Or. en



PE 378.727v01-00 30/132 AM\631286SV.doc

SV

Motivering

Klorerade alkaner (C10-13)ackumuleras i näringskedjan (se kommissionens 
konsekvensbedömning SEK(2006)0947) och bör därför mätas i biota.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 63
ARTIKEL 2, PUNKT 3, LED CC (nytt)

cc) 2,9 mg/kg ww för dietylhexylftalat 
(DEHP),

Or. en

Motivering

Dietylhexylftalat (DEHP) är ett höggradigt lipofilt ämne som ackumuleras i näringskedjan 
(se kommissionens konsekvensbedömning SEK(2006)0947) och därför bör mätas i biota.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 64
ARTIKEL 2, PUNKT 3, LED CD (nytt)

cd) 367 μg/kg ww för pentaklorbensen,  

Or. en

Motivering

Pentaklorbensen ackumuleras i näringskedjan (se kommissionens konsekvensbedömning 
SEK(2006)0947) och bör därför mätas i biota.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 65
ARTIKEL 2, PUNKT 3, LED CE (nytt)

ce) 129 μg/kg dw för fluoranten (i 
sediment).

Or. en
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Motivering

Fluoranten ackumuleras i näringskedjan (se kommissionens konsekvensbedömning 
SEK(2006)0947) och bör därför mätas i den matrisen.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 66
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 2

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

Övervakning av andra ämnen i bilaga I 
kan också ske i sediment eller biota istället 
för i vatten, om medlemsstaterna anser att 
detta är lämpligare och mer 
kostnadseffektivt. Om betydande 
koncentrationer av ämnen upptäcks och 
medlemsstaterna anser att det finns en risk 
för att miljökvalitetsnormerna inte kommer 
att uppfyllas, skall övervakning i vatten ske 
för att garantera att miljökvalitetsnormerna 
för vatten uppfylls.

Or. en

Motivering

För att i möjligaste mån garantera att problem med prioriterade ämnen i vattenmiljön 
upptäcks bör medlemsstaterna ges flexibilitet att övervaka ämnen i bilaga I i sediment eller 
biota, om de anser att detta är lämpligare och mer kostnadseffektivt. Om betydande 
koncentrationer av ämnen upptäcks måste dock ytterligare övervakning i vatten ske.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 67
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 2

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

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

Or. en
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Motivering

Miljökvalitetsnormerna bör vara tillräckligt strikta för att skydda både ytvatten och biota. 
Ytterligare normer för biota skulle komplicera övervakningen.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 68
ARTIKEL 2, PUNKT 3A (ny)

3a. Kommissionen skall, senast 12 månader 
efter det att medlemsstaterna har lämnat in 
registren, lägga fram ett förslag om 
kvalitetsnormer för koncentrationen av 
prioriterade ämnen i sediment och biota.

Or. en

Motivering

Medlemsstaternas skyldighet att garantera att befintliga nivåer i biota och sediment inte höjs 
kräver gemenskapsåtgärder när det gäller kvalitetsnormer på det sätt som efterfrågas i artikel 
16.7 i ramdirektivet för vatten. En lämplig tidpunkt skulle vara ett år efter det att 
medlemsstaterna har rapporterat sina resultat rörande prioriterade ämnen i sediment och 
biota.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 69
ARTIKEL 2, PUNKT 3A (ny)

3a. Medlemsstaterna skall följa rådets 
direktiv 98/83/EG och förvalta 
ytvattenförekomster som används för uttag 
av dricksvatten i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2000/60/EG. Detta direktiv skall 
därför genomföras utan att påverka 
eventuella befintliga krav om strängare 
normer.

Or. en

Motivering

Skäl 12 bör vara en artikel. Artikel 16 i ramdirektivet för vatten nämner uttryckligen skydd av 
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dricksvattenuttag. För dricksvatten krävs strängare normer än miljökvalitetsnormerna i detta 
direktiv.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 70
ARTIKEL 2, PUNKT 3A (ny)

3a. . Medlemsstaterna skall följa rådets 
direktiv 98/83/EG och förvalta 
ytvattenförekomster som används för uttag 
av dricksvatten i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2000/60/EG. Detta direktiv skall 
därför genomföras utan att påverka 
eventuella befintliga krav om strängare 
normer.

Or. en

Motivering

I artikel 16.1 i ramdirektivet för vatten nämns uttryckligen skyddet av dricksvattenuttag. Detta 
direktiv handlar endast om skyddet av vanliga vattenförekomster. Vatten som är avsett för 
uttag av dricksvatten kräver särskilda åtgärder och normer för att bättre stämma överens 
med artikel 7.3 i ramdirektivet för vatten (minska nivån av vattenrening).

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 71
ARTIKEL 2, PUNKT 3B (ny)

3b. Sådana fall där det är tekniskt omöjligt 
att uppfylla miljökvalitetsnormerna för 
ytvatten eller där detta vållar orimliga 
sociala eller ekonomiska kostnader skall 
identifieras med stöd av artikel 4.4, 4.5 och 
4.6 i direktiv 2000/60/EG för att man skall 
kunna fastställa det kostnadseffektivaste 
och miljövänligaste sättet att uppfylla det 
mål som uppställts i enlighet med artikel 
4.1 a i direktiv 2000/60/EG.

Or. nl
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Motivering

Het is van belang te verzekeren dat artikel 4 KRW van toepassing is vanwege de inherente 
onzekerheid in de MKN-waarden. Deze onzekerheid is een gevolg van het gebrek aan 
onderzoek naar de effecten, monitoring en berekening van de vervuilende stof in kwestie. Om 
aan de richtlijn te voldoen, en om disproportionele kosten te voorkomen (zoals kosten van 
extra behandelingstechnologieën die niet nodig behoeven te zijn) is flexibiliteit nodig. De 
kosten en impact op het milieu kunnen teruggebracht of zelfs voorkomen worden door een 
beperkte tijdsvertraging toe te staan om de huidige maatregelen tijd te geven hun resultaat op 
een effectieve wijze te bereiken.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 72
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och, om 
nödvändigt, lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 
anges i del A och del B i bilaga I till detta 
direktiv.

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och minst 
vart fjärde år lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 
anges i del A och del B i bilaga I till detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar kommissionens skyldighet att i enlighet med artikel 16.4 se 
över sitt förslag vart fjärde år.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 73
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och, om 
nödvändigt, lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen 
genom att systematiskt använda den 
databas som upprättats genom förordning 
(EG) nr 1907/2006 för att upptäcka ämnen 
som är skadliga för vattenorganismer, 
ackumulerande eller svårnedbrytbara, 
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anges i del A och del B i bilaga I till detta
direktiv.

inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och minst 
vart fjärde år lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 
anges i del A och del B i bilaga I till detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar kommissionens skyldighet att i enlighet med artikel 16.4 se 
över sitt förslag vart fjärde år.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 74
ARTIKEL 2, PUNKT 4

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och, om 
nödvändigt, lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 
anges i del A och del B i bilaga I till detta 
direktiv.

4. Kommissionen skall granska den 
vetenskapliga och tekniska utvecklingen, 
inbegripet slutsatserna från de 
riskbedömningar som anges i punkt a och b i 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och minst 
vart fjärde år lägga fram förslag till 
revidering av de miljökvalitetsnormer som 
anges i del A och del B i bilaga I till detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Detta ändringsförslag förtydligar kommissionens skyldighet att i enlighet med artikel 16.4 se 
över sitt förslag vart fjärde år.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 75
ARTIKEL 2, PUNKT 4, STYCKE 1A (nytt) 

Kommissionen skall skärskåda de nyaste 
vetenskapliga rönen och teknikens senaste 
framsteg i fråga om ämnen som anrikas i 
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sediment och biota samt börja utarbeta 
miljökvalitetsnormer för dessa.

Or. fi

Motivering

Det är mera på sin plats att förekomsten av ämnen som anrikas undersöks i sediment och 
biota i stället för i vatten. 

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 76
ARTIKEL 2, PUNKT 4A (ny)

4a. De miljökvalitetsnormer som avses i 
punkterna 1–3 skall inte påverka kraven i 
rådets direktiv 98/83/EG eller förvaltningen 
av ytvattenförekomster som används för 
uttag av dricksvatten i enlighet med 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EG med 
eventuellt strängare krav. 

Or. en

Motivering

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

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 77
ARTIKEL 2, PUNKT 4A (ny)

4a. Kommissionen skall, senast ett år efter 
det att medlemsstaterna har lämnat in 
registren, se över ämnena i del A och B i 
bilaga I och lägga fram ett förslag om 
miljökvalitetsnormer för koncentrationen 
av dessa ämnen i biota eller sediment.
Miljökvalitetsnormerna för biota och 
sediment skall föras in i kolumnerna 8 och 
9 i del A och B i bilaga I.



AM\631286SV.doc 37/132 PE 378.727v01-00

SV

Or. en

Motivering

I artikel 16.7 i ramdirektivet för vatten står det klart och tydligt att kommissionen skall lägga 
fram förslag om miljökvalitetsnomer i vatten, sediment och biota. Dessutom framgår det 
tydligt i kommissionens datablad om ämnen att flera prioriterade ämnen ackumuleras i 
näringskedjan och/eller i sediment. Detta ändringsförslag ser till att kommissionen uppfyller 
sin rättsliga skyldighet enligt ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 78
ARTIKEL 2, PUNKT 5A (ny)

5a. Senast den …* skall kommissionen, i 
enlighet med det förfarande som anges i 
artikel 21.2 i direktiv 2000/60/EG, lägga 
fram förslag om kvalitetsnormer för 
koncentrationen av prioriterade ämnen i 
sediment eller biota. 
_____________
* Ett år efter det att direktivet har antagits.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget klargör att kommissionen inte har uppfyllt sitt rättsliga åtagande enligt 
artikel 16.7 i ramdirektivet för vatten, eftersom förslaget inte innehåller normer för sediment 
eller biota. Med tanke på att många bioackumulerande eller svårnedbrytbara ämnen mäts 
bäst i prover högre upp i näringskedjan är det viktigt att man åtgärdar detta misstag så snart 
som möjligt.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 79
ARTIKEL 2, PUNKT 5A (ny)

5a. Kommissionen skall, senast 12 månader 
efter det att medlemsstaterna har lämnat in 
registren, lägga fram ett förslag om 
kvalitetsnormer för koncentrationen av 
prioriterade ämnen i sediment och biota . 
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Or. en

Motivering

Kommissionen har inte uppfyllt sitt rättsliga åtagande enligt artikel 16.7 i ramdirektivet för 
vatten eftersom den inte har föreslagit normer för sediment och biota. Eftersom många 
svårnedbrytbara eller bioackumulerande ämnen mäts bäst i prover högre upp i näringskedjan 
är det viktigt att man åtgärdar detta misstag så snart som möjligt.

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 80
ARTIKEL 2, PUNKT 5A (ny)

5a. Om uppfyllandet av 
miljökvalitetsnormerna kräver att enskilda 
ämnen förbjuds skall kommissionen lägga 
fram lämpliga förslag till ändring av 
nuvarande rättsakter eller införande av nya 
rättsakter på gemenskapsnivå.

Or. de

Motivering

Om vattenkvaliteten på sina håll uppvisar sådana brister som går att avhjälpa med 
begränsningar för tillverkning och användning av olika ämnen bör kommissionen få i 
uppdrag att reagera med hjälp av rättsakter som skall gälla inom hela Europa och i lika mån 
vara bindande för alla medlemsstater, framför allt inom ramen för Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 18 december 2006 om registrering, utvärdering, 
godkännande och begränsning av kemikalier (Reach). 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 81
ARTIKEL 2, PUNKT 5B (ny)

5b. Om genomförandet av principen om att 
förorenaren betalar eller 
försiktighetsprincipen samt 
förenhetligandet av medlemsstaternas 
praxis vid tillämpningen ställer krav på 
utsläppsvärden som skall gälla inom hela 
gemenskapen för vissa anläggningar, 
ämnen eller punktkällor, eller om sådana 
utsläppsvärden ställer sig ändamålsenliga 
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för att miljökvalitetsnormerna skall kunna 
nås skall kommissionen lägga fram förslag 
om detta enligt artikel 18 i 
direktiv 96/61/EG. 

Or. de

Motivering

Die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 über die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzubng sieht das Instrument gemeinschaftlicher 
Emissionsgrenzwerte vor, falls sich insbesondere aufgrund des Informationsaustauschs 
gemäß Artikel 16 der Richtlinie 96/61/EG herausgestellt hat, dass die Gemeinschaft tätig 
werden muss. Gemeinschaftsweite Emissionsgernzwerte sind immer dann geboten, wenn eine 
unterschiedlich strenge Vollzugspraxis der Mitgliedstaaten über lange Jahre zur Verletzung 
der grundlegenden Prinzipien des gemeinschaftlichen Umweltrechts, nämlich des 
Vorsorgeprinzips und des Verursacherprinzips, sowie zu einer vermeidbaren 
Umweltbelastung führt und wenn mit diesem Umstand z.T. wesentliche 
Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verbunden sind (Umweltdumping).

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 82
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a
För att de mål som fastställts i artikel 2 
skall kunna uppnås får medlemsstaterna 
begränsa användningen eller utsläppen av 
ämnen strängare än vad som fastställts i 
direktiv 91/414/EEG och 
direktiv xx/xxx/EG, som ersätter 
sistnämnda direktiv eller i annan 
gemenskapslagstiftning.

Or. nl

Motivering

Detta direktiv innehåller inte tillräckliga föreskrifter om utsläppsbegränsande åtgärder. 
Därför måste medlemsstaterna ha sin fulla rätt att vid behov föreskriva egna sådana 
åtgärder.  
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 83
ARTIKEL 2A (ny)

Artikel 2a
Definition

I detta direktiv avses med
användningsperiod: en period under vilken 
växtskyddsmedel som innehåller det 
prioriterade ämnet eller den uppmätta 
föroreningen kan användas, enligt 
realistiska bedömningar av behöriga 
myndigheter.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen 40, 52, 108, 109 och 130. Detta ändringsförslag 
förtydligar att växtskyddsmedel skall mätas under den period då de används. Detta förhindrar 
att låga värden under vintern sänker medeltalet så att längre perioder med höga nivåer på 
sommaren inte syns. 

Ändringsförslag från Thomas Ulmer

Ändringsförslag 84
ARTIKEL 3

Artikel 3 utgår
Övergångsområde för överskridande av 

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

Or. de

Motivering

Die Konzeption von Übergangszonen, in denen eine Verletzung europäischer 
Umweltqualitätsnormen zulässig sein soll und die zudem durch die Mitgliedstaaten mit hohem 
technischen und bürokratischen Aufwand überwacht werden müssten, wird insgesamt 
abgelehnt.

Ein Einhaltung von Umweltqualitätsnomen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht. 
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit.

Die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte angrenenden Teile der 
Oberflächenwasserkörper würde bei der Vielzahl der zu betrachtenden Einzelfälle zu einem 
enormen zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der Mehraufwand - verglichen 
mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen - stünde in keinem Verhältnis zu 
dem zu erwartenden Nutzen.

Zudem wird eine besondere Überwachung von "Übergangszonen" mit geduldeter 
Grenzwertüberschreitung dann weitgehend gegenstandslos, wenn weitergehende 
emissionsmindernde Anforderungen (Emissionsstandard: "beste verfügbare Techniken") 
gestellt und durchgesetzt werden (vgl. Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1).
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Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 85
ARTIKEL 3

Artikel 3 utgår
Övergångsområde för överskridande av 

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

Motivering

Die Einhaltung von Umweltqualitätsnormen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht. 
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit. 
Außerdem würde die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte 
angrenzenden Teile der Oberflächenwasserkörper bei der Vielzahl der zu betrachtenden 
Einzelfälle zu einem enormem zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der 
Mehraufwand - verglichen mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen – stünde 
in keinem Verhältnis zu dem zu erwartenden Nutzen.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 86
ARTIKEL 3

Artikel 3 utgår
Övergångsområde för överskridande av 

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

Or. en

Motivering

The introduction of “transitional areas of exceedance” creates legal uncertainty as no 
definition can be given. In accordance with Article 10 of the IPPC Directive (96/61/EC) the 
Environmental Quality Standards have to be met by point sources. Allowing exemptions leads 
to unacceptable contamination of fish which do not keep out of contaminated zone (eels etc.). 
The Commission does not give sufficient arguments for the introduction of the proposal for 
this Article. As it now stands there is an obvious risk that this proposal waters down existing 
legislation and the aims of the Water Framework Directive.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 87
ARTIKEL 3

Artikel 3 utgår
Övergångsområde för överskridande av 

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

Or. en

Motivering

Övergångsområden för överskridande av normer skapar rättslig osäkerhet eftersom ingen 
definition kan ges. För att åstadkomma överensstämmelse med den kombinerande strategi 
som anges i artikel 10 i IPPC-direktivet (96/61/EG) och i artikel 10 i ramdirektivet för vatten 
(2000/60/EG) där punktkällor måste uppfylla miljökvalitetsnormer, är det bäst att täppa till 
dessa kryphål. Om undantag skulle tillåtas skulle det leda till oacceptabelt höga
föroreningshalter i fisk som inte håller sig borta från förorenade områden (t.ex. ål) och till att 
människor indirekt exponeras.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 88
ARTIKEL 3

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

Or. en

Motivering

Övergångsområden för överskridande av normer har inte definierats och därför möjliggörs 
utsläpp och spill av prioriterade ämnen. Om gränsvärdena överskrids kan följden bli 
oacceptabelt höga föroreningshalter i fisk, som kan utgöra ett hot mot människors hälsa och 
miljön och således också mot fiskenäringen.
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Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 89
ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

1. Om det vid en eller flera punktkällor inte 
finns någon teknisk lösning på problemet 
med adekvat avloppsrening får 
medlemsstaterna definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

Or. nl

Motivering

Överträdelser av miljökvalitetsnormerna är på sin plats bara i de fall då en adekvat 
avloppsrening inte ställer sig tekniskt möjlig.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 90
ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

1. Medlemsstaterna får definiera 
övergångsområden på säsongsbasis för 
överskridande av normerna. I dessa områden 
får koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

Or. en

Motivering

Övergångsområdena för överskridande av normerna får inte användas som en ursäkt för att 
man inte har lyckats genomföra direktivet. Under torra sommarmånader eller andra perioder 
med säsongsbetingade villkor som kraftigt påverkar vattenförekomster bör dock undantag 



PE 378.727v01-00 48/132 AM\631286SV.doc

SV

beviljas.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 91
ARTIKEL 3, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

1. Medlemsstaterna kan definiera 
övergångsområden för överskridande av 
normerna. I dessa områden får 
koncentrationerna av en eller flera 
föroreningar överskrida gällande 
miljökvalitetsnormer så länge som detta inte 
hindrar att normerna uppfylls i de övriga 
delarna av ytvattenförekomsten.

Or. fr

Motivering

Ändringsförslaget syftar till att klargöra att fastställandet av övergångsområden bör vara 
frivilligt och inte ske systematiskt och att utsläpp från punktkällor som överskrider 
miljökvalitetsnormerna bör ske undantagsvis och under kontrollerade former.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 92
ARTIKEL 3, PUNKT 1A (ny)

1a. Medlemsstaterna skall, i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som avses i artikel 13 i direktiv 200/60/EG 
inkludera en handlingsplan för att minska 
utsträckningen av och perioden för alla 
övergångsområden för överskridande av 
normerna med syftet att uppfylla de 
relevanta miljökvalitetsnormerna. 

Or. en

Motivering

Miljömålen i direktivet betonas genom att det påpekas att förvaltningsplanerna för 
avrinningsdistrikt bör vara en tillfällig åtgärd och inte ett sätt att undvika att uppfylla 
direktivets krav.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 93
ARTIKEL 3, PUNKT 2A (ny)

2a. För gränsöverskridande vattendrag 
krävs den andra medlemsstatens samtycke 
vid fastställande av övergångsområden för 
överskridande av normen.

Or. hu

Motivering

Om en stat utfärdar tillstånd att överskrida det tillåtna gränsvärdet för utsläpp i vattendrag 
och om vattendraget gränsar till annan stat är det inte säkert att mängden av det prioriterade 
ämnet har minskat till den nivå som föreskrivs i direktivet när den passerar gränsen. Man kan 
bara kräva av medlemsstaten på andra sidan gränsen att uppfylla direktivet, om det alltför 
förorenade vattnet kommer in i landet med landets samtycke. 

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 94
ARTIKEL 3, PUNKT 3

3. Medlemsstaterna skall genomföra 
översyn av de tillstånd som anges i 
direktiv 96/61/EG eller de tidigare 
kontroller som anges i artikel 11.3 g i 
direktiv 2000/60/EG i syfte att stegvis 
minska utsträckningen av alla 
övergångsområden som de avses i punkt 1 
och som har definierats i vattenförekomster 
som påverkas av utsläpp av prioriterade 
ämnen.

utgår

Or. nl

Motivering

Att anvisa övergångsområden måste vara frivilligt. Frågan om regelbundet utfärdande av 
tillstånd och om anpassning till den tekniska utvecklingen finns redan reglerad i artikel 13 i 
IPPC-direktivet och artikel 11 i vattenramdirektivet. Om övergångsområdena minskas med 
hjälp av att bästa tillgängliga teknik tillämpas leder det, i fråga om IPPC-anläggningar, till 
att åtgärder som inriktar sig på vattenrening ges företräde framför naturskyddsåtgärder på 
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andra områden. Detta stämmer inte överens med det samordnade förfaringssättet med stöd av 
artikel 7 i IPPC-direktivet.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 95
ARTIKEL 3, PUNKT 3 

3. Medlemsstaterna skall genomföra översyn 
av de tillstånd som anges i direktiv 
96/61/EG eller de tidigare kontroller som 
anges i artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG i 
syfte att stegvis minska utsträckningen av 
alla övergångsområden som de avses i punkt 
1 och som har definierats i 
vattenförekomster som påverkas av utsläpp 
av prioriterade ämnen.

3. Medlemsstaterna skall 2011 och därefter 
vart sjätte år genomföra översyn av de 
tillstånd som anges i direktiv 96/61/EG eller 
de tidigare kontroller som anges i 
artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG i syfte 
att stegvis minska utsträckningen av alla 
övergångsområden som de avses i punkt 1 
och som har definierats i vattenförekomster 
som påverkas av utsläpp av prioriterade 
ämnen. I samband med översynen skall en 
reduktionsplan läggas fram till behöriga 
myndigheter. Planen skall ange vilka 
åtgärder som skall vidtas för att minska 
användningen av prioriterade ämnen och 
en förteckning över vilka övriga ämnen 
som kan ersätta ämnet i fråga och som inte 
täcks av detta direktiv.

Or. hu

Motivering

Az engedélyek felülvizsgálatát a hatályos jogszabályokhoz kell igazítani (IPPC és Víz 
Keretirányelv). A 96/61/EC hatálya alá tartozó létesítmények számára a Csökkentési Terv 
előírása azért szükséges, hogy biztosítva legyen a jelen jogszabály mellékletében felsorolt 
elsőbbségi anyagok vízbe jutásának fokozatos csökkentése, illetve belátható időn belül történő 
teljes megszüntetése. 

A létesítmények számára egy menetrend elkészítése segítséget fog nyújtani a csökkentés 
tényleges végrehajtásában, míg a hatóságok számára is ellenőrzési lehetőséget teremt. A 
helyettesítő anyagok felsorolása a benyújtott Tervben látni engedi az elérhető alternatívákat.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 96
ARTIKEL 3, PUNKT 3
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3. Medlemsstaterna skall genomföra översyn 
av de tillstånd som anges i direktiv 
96/61/EG eller de tidigare kontroller som 
anges i artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG i 
syfte att stegvis minska utsträckningen av 
alla övergångsområden som de avses i 
punkt 1 och som har definierats i 
vattenförekomster som påverkas av utsläpp 
av prioriterade ämnen.

3. Medlemsstaterna skall genomföra översyn 
av de tillstånd som anges i direktiv 
96/61/EG eller de tidigare kontroller som 
anges i artikel 11.3 g i direktiv 2000/60/EG i 
syfte att stegvis minska utsträckningen av 
alla övergångsområden som de avses i 
punkt 1 och som har definierats i 
vattenförekomster som påverkas av utsläpp 
av prioriterade ämnen. Den stegvisa 
minskningen skall endast ske om en 
förbättrad vattenkvalitet har uppnåtts 
genom de åtgärder som medlemsstaterna 
har vidtagit.

Or. en

Motivering

Utsträckningen av varje övergångsområde skall endast minskas stegvis om 
kontrollmekanismerna vid källan (instrument och åtgärder) visar sig vara effektiva.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 97
ARTIKEL 3, PUNKT 4 

4. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda när de 
definierar övergångsområden för 
överskridande av normerna.

4. Kommissionen skall, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda när de 
definierar övergångsområden för 
överskridande av normerna enligt följande:

a) Storleken på övergångsområdet som en 
procentandel av vattenmassan i fråga och 
av medlemsstatens totala vattenytor.
b) Högsta gräns för överskridande av 
normen.

Or. hu

Motivering

A 96/61/EC hatálya alá tartozó egységek működéséhez szükséges átmeneti időre biztosítani 
egy olyan területet, ahol túlléphetik a jogszabályban meghatározott maximális koncentrációt 
a kérdéses anyagok tekintetében. Ugyanakkor, mivel itt a környezet és az emberi egészség 
szempontjából egyaránt veszélyes anyagokról van szó, ennek a túllépésnek határt kell szabni. 
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Ahhoz, hogy a tagállamok ne használhassák a jelen cikket az irányelv alól történő kibújásra, 
pontosan szabályozni kell a cikk alkalmazásának kereteit. Ez azért is fontos, mert csak így 
lehet biztosítani, hogy a Mellékletben tárgyalt anyagok vízbe történő beengedését belátható 
időn belül teljes mértékben a lefektetett határértékek alatt lehet tartani az összes víztest 
tekintetében. 

Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 98
ARTIKEL 3, PUNKT 4A (ny)

4a. För flodmynningar och kustzoner skall 
kommissionen fastställa de metoder som 
medlemsstaterna skall använda för att 
utvärdera miljökvalitetsnormerna uttryckta 
som ett medeltal på årsnivå.

Or. en

Motivering

I fråga om flodmynningar och kustzoner måste man utgå från deras speciella situation.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 99
ARTIKEL 3A (ny) 

Artikel 3a
Medlemsstaternas metoder för 

utsläppskontroll
1. För att uppnå målen i artikel 1 skall 
medlemsstaterna upprätta integrerade 
planer för utsläppskontroll och metoder för 
stegvis eliminering av prioriterade och 
prioriterade farliga ämnen inom ramen för 
det åtgärdsprogram som anges i artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EG. I planerna skall 
följande ingå:
a) Resultat från undersökningarna enligt 
artikel 4.
b) Mål för ämnen, inklusive för volymer 
och massbalansberäkningar. 
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c) Sektorsstrategier för de största 
föroreningskällorna (särskilt industrin, 
jordbruket, skogsbruket, hushållen, 
hälso- och sjukvården och 
transportsektorn).
d) Åtgärder för att minska diffusa 
föroreningar orsakade av spill från ämnen 
i produkter.
e) Åtgärder för att ersätta prioriterade 
farliga ämnen.
f) Instrument, bland annat ekonomiska 
åtgärder i enlighet med artikel 9 i 
direktiv 2000/60/EG.
g) Utsläppsnormer utöver de som finns i 
befintliga EG-förordningar.
h) Åtgärder för information, rådgivning 
och utbildning.
2. Planerna skall utarbetas enligt tydliga 
kriterier och ses över i samband med 
översynen av åtgärdsprogrammen. 
Medlemsstaterna skall vart tredje år 
rapportera till kommissionen och 
allmänheten om hur genomförandet 
fortskrider och hur åtgärderna har bidragit 
till att målen i direktivet har uppnåtts.

Or. en

Motivering

Säkerställer överensstämmelse med artikel 10 och 16 i ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 100
ARTIKEL 3B (ny) 

Artikel 3b
Harmoniserade metoder för 

utsläppskontroll
För att säkerställa efterlevnad av detta 
direktiv och direktiv 2000/60/EG skall 
kommissionen se över de beslut som är 
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relevanta för förordningen eller 
användningen av prioriterade farliga 
ämnen eller deras utsläpp ett år efter det att 
de har införts i bilaga X. Detta skall 
framför allt gälla följande:
a) Prioriterade ämnen eller föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG och 
beslutet om deras införande i bilaga I till 
det direktivet.
b) Prioriterade ämnen eller föroreningar 
som omfattas av förordning (EG) 
nr 1907/2006 och beslutet om att ta med 
dem till det direktivets bilagor XIV eller 
XVII och på listan (artikel 59.1 i 
förordning (EG) nr 1907/2006) samt beslut 
om beviljande av tillstånd (artikel 60 i 
förordning (EG) nr 1907/2006; annars 
skall kommissionen föreslå åtgärder om det 
visar sig att PNEC-värdena har 
överskridits.
2. För punktkällor som omfattas av 
direktiv 96/61/EG skall kommissionen se 
till att teknik som leder till utsläpp eller 
spill av prioriterade farliga ämnen inte 
betraktas som bästa tillgängliga teknik 
enligt det direktivet och att dokument som 
fastställer bästa tillgängliga teknik 
korrigeras. I enlighet med artikel 18 i 
direktiv 96/61/EG skall kommissionen 
föreslå bindande utsläppsgränsvärden för 
alla prioriterade ämnen eller föroreningar 
som släpps ut från IPPC-anläggningar.
3. För att stödja upprättande av de planer 
som beskrivs i artikel 3 skall kommissionen 
före utgången av 2008 utarbeta en strategi 
om utsläppskontroll för punktkällor och 
diffusa källor.
4. Om det är uppenbart att målen i detta 
direktiv inte kommer att uppnås skall 
kommissionen införa ytterligare 
bestämmelser på EU-nivå i enlighet med 
det förfarande som fastställs i artikel 251 i 
EG-fördraget.

Or. en
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Motivering

Säkerställer samstämmighet mellan olika delar i gemenskapslagstiftningen.

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 101
ARTIKEL 4 

Artikel 4 utgår
Register över utsläpp och spill

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 
2000/60/EG i enlighet med förordning 
(EG) nr 166/2006, upprätta ett register över 
utsläpp och spill för alla de prioriterade 
ämnen och föroreningar som uppräknas i 
del A och del B i bilaga I, för varje 
avrinningsdistrikt eller del av det inom 
medlemsstatens område.
2. Referensperioden för mätning av de 
föroreningsvärden som förs in i de register 
som anges i punkt 1 skall vara ett år mellan 
2007 och 2009.
För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena för registret dock beräknas som 
medelvärden för åren 2007, 2008 och 2009.
3. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de register som 
upprättats i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, inbegripet referensperiod, 
tillsammans med de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som inlämnats i enlighet 
med artikel 15.1 i direktiv 2000/60/EG.
4. Medlemsstaterna skall uppdatera sina 
register som en del av översynen av 
analyserna som definieras i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.
Referensperioden för fastställandet av 
värden i det uppdaterade registret skall 
vara det år som föregår analysens 
slutförande. För prioriterade ämnen och 
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föroreningar som omfattas av 
direktiv 91/414/EEG får värdena beräknas 
som medelvärden för de tre år som föregår 
slutförandet av analysen i fråga.
Medlemsstaterna skall offentliggöra de 
uppdaterade registren i sina uppdaterade 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
enligt det som anges i artikel 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG. 
5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill 
senast 2025 motsvarar de skyldigheter 
rörande minskning eller upphörande som 
anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG.
6. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda för att 
upprätta registren.

Or. nl

Motivering

Redan i artikel 5 i vattenramdirektivet och i gemenskapens förordning EPRTR ingår det krav 
på att det skall upprättas ett register av det slag som avses i artikel 4. Tack vare detta förslag 
skapas det garantier för att detta direktiv klart och entydigt följer definitionerna, målen och 
bestämmelserna i vattenramdirektivet så att tolkningsskiljaktigheter kan förebyggas

Ändringsförslag från Linda McAvan

Ändringsförslag 102
ARTIKEL 4

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

1. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
rapporteringsskyldigheten i artikel 15 i 
direktiv 2000/60/EG, se till att uppgifter om 
utsläpp tillhandahålls för att visa på en 
stegvis minskning av prioriterade ämnen 
och en eliminering av prioriterade farliga 
ämnensom uppräknas i del A i bilaga I, för 
varje avrinningsdistrikt eller del av det inom 
medlemsstatens område.
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2. Referensperioden för mätning av de 
föroreningsvärden som förs in i de register 
som anges i punkt 1 skall vara ett år mellan 
2007 och 2009.
För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG får 
värdena för registret dock beräknas som 
medelvärden för åren 2007, 2008 och 2009.
3. Medlemsstaterna skall underrätta 
kommissionen om de register som 
upprättats i enlighet med punkt 1 i denna 
artikel, inbegripet referensperiod, 
tillsammans med de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som inlämnats i enlighet 
med artikel 15.1 i direktiv 2000/60/EG.
4. Medlemsstaterna skall uppdatera sina 
register som en del av översynen av 
analyserna som definieras i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.
Referensperioden för fastställandet av 
värden i det uppdaterade registret skall 
vara det år som föregår analysens 
slutförande. För prioriterade ämnen och 
föroreningar som omfattas av 
direktiv 91/414/EEG får värdena beräknas 
som medelvärden för de tre år som föregår 
slutförandet av analysen i fråga.
Medlemsstaterna skall offentliggöra de 
uppdaterade registren i sina uppdaterade 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
enligt det som anges i artikel 13.7 i 
direktiv 2000/60/EG. 
5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill 
senast 2025 motsvarar de skyldigheter 
rörande minskning eller upphörande som 
anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG.
6. Kommissionen kan, i enlighet med det 
förfarande som anges i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa den metod 
som medlemsstaterna skall använda för att 
upprätta registren.

Or. en
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Motivering

Den omarbetade texten är i överensstämmelse med ramdirektivet för vatten, och undviker 
samtidigt ännu fler betungande rapporteringskrav. Kraven om att övervaka ytvattenstatus i 
artikel 15 i ramdirektivet för vatten räcker.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 103
ARTIKEL 4, PUNKT 1

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

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

Medlemsstaterna skall i registret ta med 
uppgifter om alla åtgärder för 
utsläppskontroll som vidtagits för de 
prioriterade ämnen och föroreningar som 
anges i del A och B i bilaga I i registret.

Or. en

Motivering

Det måste tydligt framgå att registret skall ange källorna till utsläpp och spill av prioriterade 
ämnen och andra föroreningar samt av koncentrationen i sediment och biota. För att 
åstadkomma bättre insyn bör dessa kartläggas.

Eftersom medlemsstaterna åläggs att minska eller upphöra med utsläpp och spill av 
prioriterade ämnen bör de i sina register ta med information om vad de gjort för att uppnå 
detta mål.

Ändringsförslag från Ambroise Guellec

Ändringsförslag 104
ARTIKEL 4, PUNKT 1
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1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
i enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 
upprätta ett register över utsläpp och spill för 
alla de prioriterade ämnen och föroreningar 
som uppräknas i del A och del B i bilaga I, 
för varje avrinningsdistrikt eller del av det 
inom medlemsstatens område.

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
eller andra tillgängliga uppgifter och i 
enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 
upprätta ett register över utsläpp och spill 
från ursprungskällor för de prioriterade 
ämnen (både punktkällor och diffusa källor 
till förorening) som uppräknas i bilaga I, för 
varje avrinningsdistrikt eller del av det inom 
medlemsstatens område.

Or. fr

Motivering

La première partie de l'amendement vise à rajouter d'autres bases d'informations pour 
réaliser l'inventaire car les données utilisées pour l'état des lieux adoptés en 2004 datent pour 
la plupart de 2002, et, depuis, des programmes d'acquisitions d'informations ont été engagés 
pour améliorer la connaissance.

La seconde partie de l'amendement vise à soutenir le principe de prévention des pollutions 
selon lequel la pollution doit être traitée à la source, mais il restreint la recherche de" toutes" 
les sources originelles ("des" au lieu de "toutes"), afin d'inciter à rechercher au moins les 
principales sources originelles.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 105
ARTIKEL 4, PUNKT 1

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

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
i enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 
upprätta ett register över utsläpp och spill för 
alla de prioriterade ämnen och föroreningar 
som uppräknas i del A och del B i bilaga I, 
för varje avrinningsdistrikt eller del av det 
inom medlemsstatens område. Prioriterade 
ämnen och föroreningar som frigörs från 
sediment till följd av fartygstrafik, 
muddringsarbeten och av naturliga 
omständigheter skall inte betecknas som 
föroreningar.
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Or. nl

Motivering

Sediment innehåller ”gamla” prioriterade ämnen som tidigare släppts ut och sjunkit till 
bottnen. När vattnet rörs om, för det första till följd av fartygstrafik, för det andra till följd av 
muddringsarbeten och för det tredje till följd av naturliga omständigheter (såsom inverkan av 
stormar och tidvatten) kan dessa gamla ämnen frigöras och komma ut i ytvattnet. Syftet med 
ändringsförslaget är att sådana ämnen inte skall ingå i definitionen på ”föroreningar”, 
eftersom det handlar om en omfördelning av dessa ämnen och inte om nya föroreningar.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 106
ARTIKEL 4, PUNKT 1

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

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

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen som lägger till ämnen till förteckningen vilka 
kommissionen fortfarande måste bedöma enligt logiken i den text som antogs 2001. 
Medlemsstaterna skall avgöra huruvida ämnena skall föras in i registret.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 107
ARTIKEL 4, PUNKT 1

1. Medlemsstaterna skall, med stöd av den 
information som har insamlats i enlighet 
med artiklarna 5 och 8 i direktiv 2000/60/EG 
i enlighet med förordning (EG) nr 166/2006, 

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

upprätta ett register över utsläpp och spill för 
alla de prioriterade ämnen och föroreningar 
som uppräknas i del A och del B i bilaga I, 
för varje avrinningsdistrikt eller del av det 
inom medlemsstatens område. De ämnen 
som uppfyller villkoren i artikel 2.1 skall 
undantas från registret.

Or. en

Motivering

För ämnen som bevisligen uppfyller villkoren i artikel 2.1 är registret överflödigt.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 108
ARTIKEL 4, PUNKT 2, STYCKE 2

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

För prioriterade ämnen och föroreningar 
som omfattas av direktiv 91/414/EEG skall
värdena för registret dock beräknas som 
medelvärden för användningsperioden.

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen 40 och 52. Ändringsförslaget tydliggör att 
växtskyddsmedel skall mätas under den period när de används. Det kommer att förhindra att 
låga vintervärden sänker medeltalet så att långa perioder med höga värden på sommaren inte 
syns.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 109
ARTIKEL 4, PUNKT 4, STYCKE 2

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

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

Or. en

Motivering

Hör samman med ändringsförslagen 40, 52 och 108. Ändringsförslaget tydliggör att 
växtskyddsmedel skall mätas under den period när de används. Det kommer att förhindra att 
låga vintervärden sänker medeltalet så att långa perioder med höga värden på sommaren inte 
syns.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 110
ARTIKEL 4, PUNKT 5

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

5. Kommissionen skall senast 2012
kontrollera att registrets värden för utsläpp 
och spill senast 2015 kan förväntas 
motsvara de skyldigheter rörande minskning 
och upphörande som anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG. Kommissionen skall 
lämna en rapport om denna kontroll till 
Europaparlamentet och rådet. Om 
rapporten visar att bestämmelserna med all 
sannolikhet inte kommer att efterlevas skall 
kommissionen senast 2013 föreslå 
nödvändiga gemenskapsåtgärder i enlighet 
med artikel 251 i EG-fördraget.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 4.1 i ramdirektivet för vatten skall medlemsstaterna genomföra nödvändiga 
åtgärder i enlighet med artikel 16.1 och 16.8 i syfte att stegvis minska eller upphöra med 
föroreningar. Det är därför omöjligt att acceptera att man väntar in i det sista – 2025 – för 
att kontrollera efterlevnad. En sådan kontroll bör göras åtminstone efter halva tiden och 
gemenskapsåtgärder bör vidtas om det visar sig att bestämmelserna förmodligen inte kommer 
att efterlevas.
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Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 111
ARTIKEL 4, PUNKT 5

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

5. Kommissionen skall år 2012 kontrollera 
om registrets värden för utsläpp och spill 
senast 2015 kommer att motsvara de 
skyldigheter rörande minskning och
upphörande som anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG och rapportera 
resultaten och slutsatserna till 
medlemsstaterna och Europaparlamentet 
samt föreslå nödvändiga åtgärder för att 
kraven skall uppfyllas.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 4.1 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG skall skyldigheterna att minska 
föroreningar ha uppfyllts före 2015 och det finns ingen anledning att vänta med bedömningen 
i tio år.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 112
ARTIKEL 4, PUNKT 5

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

5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill senast 
2015 motsvarar de skyldigheter rörande 
minskning och upphörande som anges i 
artikel 4.1 a iv i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 4.1 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG skall skyldigheterna att minska 
föroreningar ha uppfyllts före 2015 och det finns ingen anledning att vänta med bedömningen 
i tio år.
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Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 113
ARTIKEL 4, PUNKT 5

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

5. Kommissionen skall kontrollera att 
registrets värden för utsläpp och spill senast 
2015 motsvarar de skyldigheter rörande 
minskning och upphörande som anges i 
artikel 4.1 a iv i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 4.1 i ramdirektivet för vatten 2000/60/EG skall skyldigheterna att minska 
förorening ha uppfyllts före 2015 och det finns ingen anledning att vänta med bedömningen i 
tio år. Kommissionen skall tillhandahålla den metod som krävs för att utarbeta registren.

Ändringsförslag från Henrik Lax

Ändringsförslag 114
ARTIKEL 4, PUNKT 6A (ny)

6a. Medlemsstaterna skall senast den …* 
fastställa metoder för utsläppskontroll för 
alla punktkällor på basis av bästa 
tillgängliga teknik; dessa metoder skall som 
ett minimum användas av 
medlemsstaterna.
____________
* Ett år efter detta direktivs ikraftträdande.

Or. en

Motivering

Enligt artikel 16.8 i direktiv 2000/60/EG skulle kommissionen före 2006 föreslå metoder för 
att kontrollera utsläpp från punktkällor. Eftersom kommissionen inte har gjort det skall den 
åtminstone uppfylla detta krav under nästa år.
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Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 115
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Åtgärder för att minska förorening från 

prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen 

1. För att uppnå de minskningsmål för 
förorening från prioriterade ämnen och 
prioriterade farliga ämnen som anges i 
artikel 4.1 a iv i direktiv 2000/60/EG skall 
medlemsstaterna se till att det 
åtgärdsprogram som inrättats i enlighet
med artikel 11 i det direktivet även omfattar 
kontrollåtgärder för punktkällor och 
diffusa källor till föroreningar liksom de 
miljökvalitetsnormer som anges i detta 
direktiv.
2. Medlemsstaterna skall på grundval av 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG fastställa om 
det finns behov av att se över 
genomförandet av de befintliga åtgärderna 
eller att införa nya åtgärder för att minska 
och kontrollera förorening från 
prioriterade ämnen och prioriterade farliga 
ämnen i syfte att uppnå målen i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG. 
Kommissionen skall sedan föreslå lämpliga 
åtgärder på gemenskapsnivå.
3. Om ett prioriterat farligt ämne omfattas 
av annan EG-lagstiftning om föroreningar 
(direktiv 91/414/EEG, förordning (EG) 
nr 1907/2006 eller direktiv 96/61/EG) skall 
bestämmelserna i detta direktiv ha 
företräde när det gäller föroreningar i 
vatten.

Or. en

Motivering

Kontrollåtgärderna bör beaktas när åtgärdsprogrammet utarbetas. Att bara fastställa 
miljökvalitetsnormer skulle innebära att reningssystemen förbättrades utan att skyddet av 
ytvattenförekomsterna stärktes. Om föroreningarna hejdas vid källan får det en betydande 
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effekt på utsläppsminskningen och detta är en hållbar metod som gör det möjligt att uppnå 
målen i ramdirektivet för vatten.

Prioriterade farliga ämnen som enligt detta direktiv identifieras som föroreningar i vatten 
måste omfattas av kontroll och åtgärder för att hindra att de förorenar vattenförekomster, 
även om de får användas enligt annan lagstiftning.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 116
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Åtgärder för att minska förorening från 

prioriterade ämnen
1. För att uppnå de minskningsmål för 
förorening från prioriterade ämnen som 
anges i artikel 4.1 a iv i 
direktiv 2000/60/EG skall 
medlemsstaterna se till att det 
åtgärdsprogram som inrättats i enlighet 
med artikel 11 i det direktivet även 
omfattar kontrollåtgärder för punktkällor 
och diffusa källor till föroreningar liksom 
de miljökvalitetsnormer som anges i det 
direktivet.
När åtgärderna utformas bör hänsyn tas 
till att det är omöjligt att undanröja eller 
stegvis eliminera alla potentiella källor till 
ämnen som förekommer naturligt eller 
bildas genom naturliga processer.
2. Medlemsstaterna skall se till att de 
åtgärder som avses i punkt 1 är 
ekonomiskt och tekniskt genomförbara, 
såsom anges i artikel 4.4 i 
direktiv 2000/60/EG.
3. Medlemsstaterna bör först och främst 
beakta de befintliga åtgärder som anges i 
den tillämpliga gemenskapslagstiftningen.
4. Medlemsstaterna skall när så är 
nödvändigt på grundval av artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG fastställa om det 
finns behov av att se över genomförandet 
av de befintliga åtgärderna eller att införa 
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nya åtgärder för att minska och 
kontrollera förorening från prioriterade 
ämnen i syfte att uppnå målen i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EG. Kommissionen skall 
vid behov föreslå lämpliga åtgärder på 
gemenskapsnivå.

Or. en

Motivering

Här påminns man om hur viktigt ramdirektivet för vatten är genom hänvisningar till dess 
bestämmelser. Samtidigt undviks eventuell förvirring när det gäller betydelsen av 
”ekonomiskt och tekniskt genomförbara”. 

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 117
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Övervakning av genomförandet 

Om de värden som anges i 
miljökvalitetsnormerna överskrids ofta 
skall medlemsstaterna identifiera orsaken 
och vidta effektiva, proportionerliga och 
stimulerande åtgärder genom de olika 
instrument som anges i direktiv 
2000/60/EG, såsom ”kompletterande” 
åtgärder vilka beskrivs i artikel 11.4 och 
del B i bilaga VI till det direktivet.

Or. en

Motivering

Om de värden som anges i miljökvalitetsnormerna överskrids ofta måste effektiva, 
proportionerliga och stimulerande åtgärder vidtas. Förutom de tillgängliga rättsliga 
instrumenten bör också de ”kompletterande” åtgärder som finns nämnas som möjliga 
lösningar, eftersom frivilliga, stimulerande åtgärder ofta är effektivare än strikt rättsliga. 
Detta kommer att stärka den gemensamma grunden för direktivet och för miljölagstiftningen i 
allmänhet.
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Ändringsförslag från Anne Laperrouze

Ändringsförslag 118
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a

Kommissionens rapport
Inom ramen för rapporten om 
genomförandet enligt artikel 18.1 i 
direktiv 2000/60/EG skall kommissionen 
göra en formell bedömning av alla 
gemenskapens rättsakter som direkt eller 
indirekt syftar till god vattenkvalitet och då 
bedöma om de är konsekventa och hur 
effektiva de är. Bedömningen skall vid 
behov leda till att gemenskapsåtgärder 
vidtas eller genomförs.

Or. fr

Motivering

Kommissionen anger i sitt förslag till direktiv inga nya åtgärder för kontroll av utsläpp med 
motiveringen att detta inte behövs med tanke på befintlig lagstiftning eller förslag som nu 
behandlas av parlamentet och rådet. Detta kan dock komma att ändras. Kommissionen bör 
därför, utöver sin rapporteringsskyldighet enligt artikel 18 i ramdirektivet, framhäva sitt val 
att föreslå, anta eller avstå från lagstiftning.

Ändringsförslag från Åsa Westlund

Ändringsförslag 119
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Gränsöverskridande problem

Om en medlemsstat identifierar en viss 
källa till ett prioriterat ämne som orsaken 
till ett föroreningsproblem om nationella 
åtgärder inte är tillräckliga och om 
föroreningsproblemet kan lösas bättre på 
europeisk nivå, får medlemsstaterna, i 
enlighet med artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EG, underrätta 
kommissionen om problemet. Som svar på 
en sådan begäran skall kommissionen 
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inom ett år efter det att anmälan mottagits
föreslå lämpliga gemenskapsåtgärder och 
om möjligt utgå från ett befintligt rättsligt 
instrument. 

Or. en

Motivering

Priority substances that are transported via the atmosphere or rivers can lead to major 
problems with exceedance of the EQS´s in member states. National measures can not always 
reduce the concentrations in the environment enough since the the major emmissions are in 
one or or several other countries. In those cases the member states should have the possibility 
to inform the Commission ( in accordance with Article 12 of directive 2006/60/EC). It should 
be the Commission´s responsibility resonsibility to carry out an investigation and suggest 
Community measures dealing with the problem.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 120
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 11 (direktiv 2000/60/EG)

Artikel 4a
Direktiv 2000/60/EG ändras enligt 
följande:
1. Artikel 11 ersätts av följande: 
”Artikel 11
1. Varje medlemsstat skall för varje 
avrinningsdistrikt eller för den del av ett 
internationellt avrinningsdistrikt som ligger 
på dess territorium se till att ett 
åtgärdsprogram upprättas och därvid 
beakta resultaten av de analyser som krävs 
enligt artikel 5 och de register som 
upprättats i enlighet med artikel 4 i 
direktiv xx/2000/EG* för att uppnå de mål 
som fastställs enligt artikel 4. Sådana 
åtgärdsprogram kan hänvisa till åtgärder 
till följd av lagstiftning som antagits på 
nationell nivå och som omfattar hela 
medlemsstatens territorium. När det är 
lämpligt kan en medlemsstat besluta om 
åtgärder för alla avrinningsdistrikt 
och/eller de delar av internationella 
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avrinningsdistrikt som ligger på dess 
territorium.
___________
* Hänvisning till detta direktiv.
2. Artikel 18.2 e ersätts av följande: 
”e) En sammanfattning av de förslag, 
kontrollåtgärder och strategier som har 
utarbetats enligt artikel 16 eller andra 
relevanta gemenskapsåtgärder om 
utsläppskontroll.”
3. Följande punkt 5a läggs till artikel 18:
”6. Om kommissionens rapport visar att 
genomförandet av direktivet som helhet 
eller av vissa bestämmelser har 
försummats, särskilt avseende kontroll 
skall kommissionen senast den …** föreslå 
gemenskapsåtgärder 
__________
** 18 månader efter det att rapporten har 
offentliggjorts.

Or. en

Motivering

Det behövs en korsreferens till det nya kravet på ett register om åtgärder för utsläppskontroll 
för prioriterade ämnen i åtgärdsprogrammet enligt ramdirektivet för vatten. Med tanke på 
avsaknaden av gemenskapsinsatser för utsläppskontroll enligt detta direktiv bör 
kommissionens rapport också bedöma huruvida andra relevanta gemenskapsinstrument har 
åstadkommit de åtgärder som anges i artikel 16. Slutligen måste det finnas en mekanism som 
utlöser gemenskapsåtgärder om rapporten visar att genomförandet är otillräckligt.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 121
ARTIKEL 5, PUNKT 1A (ny)

Senast den … * skall kommissionen se över 
huruvida något prioriterat ämne som anges 
i bilaga X till direktiv 2000/60/EG bör 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne 
och lämna ett förslag om detta.
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___________
* 12 månader efter eventuella ändringar av 
bilaga XIII till förordning (EG) 
nr 1907/2006.

Or. en

Motivering

Kriterierna i Reach för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen har visat sig 
bristfälliga. De är så rigida att knappast några ämnen har kunnat identifieras. Dessvärre har 
samma kriterier tillämpats vid översynen av bilaga X till direktiv 2000/60/EG. Kommissionen 
bör lämna ett förslag om att se över bilaga X inom sex månader efter ändringen av kriterierna 
för svårnedbrytbara, bioackumulerande och toxiska ämnen enligt Reach.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 122
ARTIKEL 9, PUNKT 1, STYCKE 1

1. Medlemsstaterna skall sätta i kraft de 
lagar och andra författningar som är 
nödvändiga för att följa detta direktiv senast 
[18 månader efter det att direktivet har trätt i 
kraft]. De skall genast överlämna texterna 
till dessa bestämmelser till kommissionen 
tillsammans med en jämförelsetabell för 
dessa bestämmelser och bestämmelserna i 
detta direktiv.

(Berör inte den svenska versionen.)

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 123
BILAGA I, DEL A, TABELL, RUBRIKERNA 7A OCH 7B (nya)

(7a) (7b)

EQS biota EQS sediment

Or. en
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Motivering

Bilaga I bör ändras genom tillägg av två nya kolumner där miljökvalitetsnormer för biota och 
sediment anges, i enlighet med artikel 16.7 i ramdirektivet för vatten, enligt vilken 
kommissionen skall lägga fram förslag om miljökvalitetsnormer för ytvatten, sediment och 
biota, samt i enlighet med ändringsförslagen 4–9 avseende artikel 2.3 och ändringsförslag 11 
avseende artikel 2.4a (ny) från samme förslagsställare.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 124
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 16

Kommissionens förslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(16) Hexaklorbensen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(16) Hexaklorbensen 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Motivering

Här återinsätts de värden som föreslagits av GD Miljö för samråd mellan tjänsteenheterna.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 125
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 17
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Kommissionens förslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(17) Hexaklorbutadien 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(17) Hexaklorbutadien 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Motivering

Här återinsätts de värden som föreslagits av GD Miljö för samråd mellan tjänsteenheterna.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 126
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 20

Kommissionens förslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(20) Bly och dess föreningar 7439-92-1 7,2 7,2 Ej tillämpligt Ej tillämpligt

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
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Nr Ämnets namn CAS-
nummer

AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(20) Bly och dess föreningar 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Motivering

Här återinsätts de värden som föreslagits av GD Miljö för samråd mellan tjänsteenheterna.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 127
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 23

Kommissionens förslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS 

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(23) Nickel och dess föreningar 7440-02-0 20 20 Ej tillämpligt Ej 
tillämpligt

Parlamentets ändringar

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

Nr Ämnets namn CAS-
nummer

AA-EQS

Inlandsytvatten

AA-EQS

Andra 
ytvatten

MAC- EQS

Inlandsytvatten

MAC-EQS

Andra 
ytvatten

(23) Nickel och dess föreningar 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en

Motivering

Här återinsätts de värden som föreslagits av GD Miljö för samråd mellan tjänsteenheterna.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 128
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 33A (ny)

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS AA-EQS MAC-

EQS
MAC-
EQS

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

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslag 193. De föreslagna normerna återger de toxicitetsdata för fisk 
och de gränsvärden för dricksvatten i EU (rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 
om kvaliteten på dricksvatten) som gäller i fråga om all cyanid.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 129
BILAGA I, DEL A, TABELL, RAD 33B (ny)

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr Ämnets namn CAS-

nummer
AA-EQS AA-EQS MAC-EQS MAC-EQS

Perfluorföreningar (PFC)

Perfluorooktansulfonsyra 
(PFOS)

1763-23-1

Kaliumsalt 2795-39-3

Ammoniumsalt 29081-56-9

Litiumsalt 29457-72-5

Dietanolaminsalt (DEA) 70225-39-5

(33b)

Perfluoroktansyra (PFOA) 335-67-1

- - ∑=0.3 ∑=0.3



PE 378.727v01-00 76/132 AM\631286SV.doc

SV

Ammoniumperfluorooktanoat 
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslag 210: På lång sikt skall utsläpp och spill av PFC i vatten upphöra, 
men med den föreslagna miljökvalitetsnormen ser man till att det redan vid 2015 kommer att 
räcka med enkel behandling såsom strandfiltrering för att producera dricksvatten av 
europeiskt ytvatten, att jordbruksmarken inte förorenas vid översvämningar och att fisken kan 
ätas av människor.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 130
BILAGA I, DEL A, TABELL, FOTNOT 21

Kommissionens förslag

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Ämnets namn CAS-nummer AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Denna parameter är miljökvalitetsnormen uttryckt som ett medelvärde på årsnivå 
(EQS-AA).

Parlamentets ändringar

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
No Ämnets namn CAS-nummer1 AA-EQS 

21
AA-EQS 
21

MAC-
EQS 

MAC-
EQS 

21 Denna parameter är miljökvalitetsnormen uttryckt som ett medelvärde på årsnivå (EQS 
AA). För prioriterade ämnen eller föroreningar från användningar som omfattas av 
direktiv 91/414/EEG skall proverna tas under användningsperioden.

Or. en

Motivering

Kopplat till ändringsförslag 40, 52, 108 och 109. Syftet är att undvika onödiga provtagningar 
under vintermånaderna, då växtskyddsmedel inte används.
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Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 131
BILAGA I, DEL C, PUNKT 1

1. Kolumn 4 och 5: För att EQS-AA skall 
uppfyllas för en ytvattenförekomst skall, för 
varje representativ övervakningspunkt 
inom vattenförekomsten, det aritmetiska 
medelvärdet av de koncentrationer som 
uppmäts vid olika tidpunkter under året 
ligga under normens värde. 

utgår

Or. nl

Motivering

Dit punt is bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.

Ändringsförslag från Jan Mulder och Jules Maaten

Ändringsförslag 132
BILAGA I, DEL C, PUNKT 2

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

utgår

Or. nl

Motivering

Dit punt is bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
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punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 133
BILAGA I, DEL C, PUNKT 2A (ny)

2a. Kolumn 7a: För att EQS i biota skall 
uppfyllas för en ytvattenförekomst får de 
uppmätta koncentrationerna i 
villebrådsvävnad (våt vikt) inte överskrida 
normens värde. Övervakning skall ske 
minst en gång om året, såvida inte andra 
intervall är motiverade utifrån teknisk 
kunskap och expertutlåtanden.

Or. en

Motivering

Bland övervakningskraven i ramdirektivet för vatten ingår bland annat att prover skall tas på 
prioriterade ämnen en gång i månaden, såvida inte större intervall kan motiveras utifrån 
teknisk kunskap och expertutlåtanden. Eftersom sediment och biota är ackumulerande 
matriser behöver prover inte tas lika ofta som i vatten.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 134
BILAGA I, DEL C, PUNKT 2B (ny)

2b. Kolumn 7b: För att EQS i sediment 
skall uppfyllas för en ytvattenförekomst får 
de uppmätta koncentrationerna i 
ytsediment (torr vikt) inte överskrida 
normens värde. Övervakning skall ske en 
gång vart tredje år, såvida inte andra 
intervall är motiverade utifrån teknisk 
kunskap och expertutlåtanden.

Or. en

Motivering

Bland övervakningskraven i ramdirektivet för vatten ingår bland annat att prover skall tas på 
prioriterade ämnen en gång i månaden, såvida inte större intervall kan motiveras utifrån 
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teknisk kunskap och expertutlåtanden. Eftersom sediment och biota är ackumulerande 
matriser behöver prover inte tas lika ofta som i vatten.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 135
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Med undantag av kadmium, bly, 
kvicksilver och nickel (nedan ”metaller”) 
uttrycks de miljökvalitetsnormer som 
fastställs i denna bilaga som totala 
koncentrationer i hela vattenprovet. I fråga 
om metaller jämförs miljökvalitetsnormens 
värde med upplöst koncentration, dvs. den 
upplösta fasen i ett vattenprov som erhållits
genom filtrering genom ett 0,45 µm-filter 
eller motsvarande förbehandling. 

3. De miljökvalitetsnormer som fastställs i 
denna bilaga uttrycks som totala 
koncentrationer i hela vattenprovet.

Or. en

Motivering

Metallers biotillgänglighet är inte statisk utan varierar över tid i takt med att villkoren 
ändras. Fisk kan ta upp stora mängder metall som kan ha negativ inverkan på fertiliteten och 
larvutvecklingen. Därför bör även miljökvalitetsnormer för metaller uttryckas som totala 
koncentrationer.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 136
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 1

3. Med undantag av kadmium, bly, 
kvicksilver och nickel (nedan ”metaller”) 
uttrycks de miljökvalitetsnormer som 
fastställs i denna bilaga som totala 
koncentrationer i hela vattenprovet. I fråga 
om metaller jämförs miljökvalitetsnormens 
värde med upplöst koncentration, dvs. den 
upplösta fasen i ett vattenprov som erhållits 
genom filtrering genom ett 0,45 µm-filter 
eller motsvarande förbehandling.

3. De miljökvalitetsnormer som fastställs i 
denna bilaga uttrycks som totala 
koncentrationer i hela vattenprovet. 

Or. en
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Motivering

Om metaller endast mäts i upplöst koncentration kan metallinnehållet i vattenprovet komma 
att bli kraftigt undervärderat, i synnerhet som metallinnehållet i det suspenderade materialet 
kan bli biotillgängligt om villkoren i ytvattnet ändras. Hela vattenprovet bör beaktas i 
miljökvalitetsnormen. 

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 137
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 2

Om den naturliga bakgrundskoncentrationen 
för en metall är högre än 
miljökvalitetsnormens värde eller om en 
metalls biotillgänglighet påverkas av
hårdhet, pH eller någon annan 
vattenkvalitetsparameter, får 
medlemsstaterna beakta detta vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. En medlemsstat som 
väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5.

För metaller skall den naturliga 
bakgrundskoncentrationen och relevanta 
vattenkvalitetsparametrar (hårdhet, pH, 
DOC (upplöst organiskt kol)) som påverkar 
en metalls biotillgänglighet beaktas vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. Om 
miljökvalitetsnormens värde överskrids
skall de kalkyleringsmetoder som fastställs 
enligt artikel 2.5 användas.

Or. en

Motivering

Bestämmelsen i kommissionsförslaget tar inte hänsyn till förhållanden där 
bakgrundskoncentrationen ligger precis under kvalitetsnormen. I sådana fall vore det inte 
lämpligt att helt bortse från bakgrundskoncentrationens inverkan samtidigt som den beaktas 
fullt ut då bakgrundskoncentrationen endast är något högre och därmed överskrider den 
tillämpliga kvalitetsnormen. Därför bör en bred formulering väljas. 

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 138
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 2

Om den naturliga bakgrundskoncentrationen 
för en metall är högre än 
miljökvalitetsnormens värde eller om en 
metalls biotillgänglighet påverkas av 
hårdhet, pH eller någon annan 

Om den naturliga bakgrundskoncentrationen 
för en metall i vatten, biota eller sediment är 
högre än miljökvalitetsnormens värde eller 
om en metalls biotillgänglighet påverkas av 
hårdhet, pH eller någon annan 
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vattenkvalitetsparameter, får 
medlemsstaterna beakta detta vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. En medlemsstat som 
väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5.

vattenkvalitetsparameter, får 
medlemsstaterna beakta detta vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. En medlemsstat som 
väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5.

Or. en

Motivering

Med detta ändringsförslag klargörs det att värden för miljökvalitetsnormer bör fastställas för 
den matris där de känsligaste organismerna lever: för vatten om det är vattenlevande 
organismer som är de känsligaste, för sediment om det är sedimentlevande organismer som 
är de känsligaste och för biota om det är exempelvis däggdjur eller människor som via 
sekundär förgiftning är de känsligaste.

Ändringsförslag från Riitta Myller

Ändringsförslag 139
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 2

Om den naturliga 
bakgrundskoncentrationen för en metall är 
högre än miljökvalitetsnormens värde eller
om en metalls biotillgänglighet påverkas av 
hårdhet, pH eller någon annan 
vattenkvalitetsparameter, får 
medlemsstaterna beakta detta vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. En medlemsstat som 
väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5.

De naturliga bakgrundskoncentrationerna
för metaller skall läggas till
miljökvalitetsnormens värde. Om en metalls 
biotillgänglighet påverkas av hårdhet, pH 
eller någon annan vattenkvalitetsparameter, 
får medlemsstaterna dessutom beakta detta 
vid utvärdering av övervakningsresultaten 
mot miljökvalitetsnormen. En medlemsstat 
som väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5. Vid fastställandet av de
naturliga bakgrundskoncentrationerna för
metaller i inlandsytvatten och kustvatten 
skall det tas särskild hänsyn till jordmånen 
och den naturliga utsköljningen i 
avrinningsdistriktet.  Medlemsstaterna skall 
i sina förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt rapportera de naturliga 
bakgrundskoncentrationerna för metaller 
samt vad som gjorts för att beakta dessa 
koncentrationer vid utvärdering av 
övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. 
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Or. fi

Motivering

Yhteisön tasolla pintavesien ja rannikkovesien metallien luonnolliset taustapitoisuudet 
vaihtelevat voimakkaasti eri maantieteellisillä alueilla. On tarpeen, että 
ympäristönlaatunormeissa metalleille otetaan huomioon vesipiireittäin nämä maaperästä ja 
luonnon huuhtoutumien mukana vesiin tulevat metallit. Tieteellisesti ei ole päästy yhteiseen 
näkemykseen siitä, millä menetelmällä taustapitoisuudet tulisi sisällyttää metallien 
ympäristönlaatunormeihin. Tämän vuoksi ei tule antaa yhteisön tasolla oikeudellisesti sitovaa 
laskentamenetelmää, vaan jäsenvaltiot tulee velvoittaa raportoimaan komissiolle vespiirien 
hoitosuunnitelmissa, kuinka metallien taustapitoisuudet on otettu huomioon verrattaessa 
seurantatuloksia ympäristönlaatunormeihin.

Ändringsförslag från Robert Sturdy

Ändringsförslag 140
BILAGA I, DEL C, PUNKT 3, STYCKE 2

Om den naturliga bakgrundskoncentrationen 
för en metall är högre än 
miljökvalitetsnormens värde eller om en 
metalls biotillgänglighet påverkas av 
hårdhet, pH eller någon annan 
vattenkvalitetsparameter, får 
medlemsstaterna beakta detta vid 
utvärdering av övervakningsresultaten mot 
miljökvalitetsnormen. En medlemsstat som 
väljer att göra så skall då använda de 
kalkyleringsmetoder som fastställs enligt 
artikel 2.5.

(Berör inte den svenska versionen.)

Or. en

Motivering

(Berör inte den svenska versionen.)

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 141
BILAGA II 

Bilaga X, rad 1 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Alaklor är ett växtskyddsmedel som inte längre är tillåtet för allmän användning i EU 
eftersom det är cancerframkallande och kan vara skadligt för fisk och andra vattenlevande 
organismer. Alaklor bör identifieras som ett prioriterat farligt ämne eftersom endast 
nollutsläpp kommer att kunna förhindra långsiktiga negativa följder. 

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 142
BILAGA II 

Bilaga X, rad 1 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(1) 15972-50-8 204-110-8 Alaklor X

Or. en

Motivering

Alaklor är ett växtskyddsmedel som inte längre är tillåtet för allmänt bruk i EU eftersom det 
är cancerframkallande och kan vara skadligt för fisk och andra vattenlevande organismer. 
Alaklor bör identifieras som ett prioriterat farligt ämne eftersom endast nollutsläpp kommer 
att kunna förhindra långsiktiga negativa följder.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 143
BILAGA II 

Bilaga X, rad 3 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Atrasin har nedklassats till ”prioriterat ämne” av politiska och inte vetenskapliga skäl. Det 
är ett endokrinstörande ämne som ger upphov till ”motsvarande farhågor”. Kommissionen 
slår i sin konsekvensanalys fast att ämnet på grundval av ett expertutlåtande kan identifieras 
som ett ”prioriterat farligt ämne” eftersom det ger upphov till ”motsvarande farhågor”, men 
vågar sedan ändå inte fatta ett sådant beslut med hänvisning till de potentiella följder det 
skulle kunna få. På så vis undergrävs bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. Atrasin bör 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 144
BILAGA II

Bilaga X, rad 3 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Atrasin är ett växtskyddsmedel som inte längre är tillåtet för allmänt bruk men för vilket olika 
medlemsstater har angett vissa ”väsentliga användningar” som alltjämt är giltiga –
exempelvis som växtskyddsmedel för sockermajs. Atrasin har hormonliknande egenskaper och 
kan hämma fiskens fertilitet och tillväxt. Det bör därför identifieras som ett prioriterat farligt 
ämne.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 145
BILAGA II 

Bilaga X, rad 3 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrasin
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Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Atrasin är ett växtskyddsmedel som inte längre är tillåtet för allmänt bruk men för vilket olika 
medlemsstater har angett vissa ”väsentliga användningar” som alltjämt är giltiga –
exempelvis som växtskyddsmedel för sockermajs. Atrasin har hormonliknande egenskaper och 
kan hämma fiskens fertilitet och tillväxt. Det bör därför identifieras som ett prioriterat farligt 
ämne.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 146
BILAGA II 

Bilaga X, rad 3 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en
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Motivering

Atrasin är ett växtskyddsmedel som klassas som mutagent och cancerframkallande. Det är 
farligt att inandas och att förtära. En viss risk för cancer vid långvarig exponering kan inte 
uteslutas. Atrasin bör därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 147
BILAGA II 

Bilaga X, rad 12 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP är en industrikemikalie som tillverkas i stora mängder och som nästan uteslutande 
används som mjukgörare i PVC. DEHP är mycket vanligt i miljön och har officiellt 
klassificerats som reproduktionstoxiskt. Kommissionens vetenskapliga kommitté har 
konstaterat att det är relativt beständigt i aeroba marktyper och sediment och mycket 
beständigt under anaeroba förhållanden. DEHP bör därför identifieras som ett prioriterat 
farligt ämne.

Ändringsförslag från Henrik Lax och Andres Tarand

Ändringsförslag 148
BILAGA II 

Bilaga X, rad 12 (direktiv 2000/60/EG)
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Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and requires registration und Reach within 3.5 years. DEHP meets the Reach criteria 
to fall under the authorisation scheme because it impairs fertility and causes harm to the 
unborn child and thus presents a serious risk to fish and via the food chain to human health. 
Due to the widespread diffusion into the environment and measurements in remote areas 
DEHP should be identified as a „priority hazardous substance“, for it can accumulate in 
sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. The OSPAR Commission included 
DEHP in the OSPAR List of Chemicals for Priority Action and the substance is amongst the 
HELCOM priority groups of harmful substances for the Baltic Sea.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 149
BILAGA II

Bilaga X, rad 12 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Parlamentets ändringar
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by Reach, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 150
BILAGA II 

Bilaga X, rad 12 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is an industrial chemical that is very widely used and produced as plasticizer to soften 
plastic and as such will be covered by Reach, requiring registration within 3.5 years. DEHP 
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impairs fertility and causes harm to the unborn child and thus presents a serious risk to fish 
and via the food chain to human health. Due to the widespread diffusion into the environment 
and measurements in remote areas DEHP should be identified as a „priority hazardous 
substance“, for it can accumulate in sediments and biota as it is a highly lipophilic substance. 
The OSPAR Commission included it in it’s OSPAR List of Chemicals for Priority Action.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 151
BILAGA II, 

Bilaga X, rad 12 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-etylhexyl)ftalat (DEHP) X

Or. en

Motivering

Enligt riskbedömningen i rådets förordning (EG) nr 793/93 om bedömning och kontroll av 
risker med existerande ämnen utgör DEHP en viss risk för sedimentlevande organismer, 
eftersom det ackumuleras i sediment och biota och har lipofila egenskaper. Vidare klassas 
DEHP som reproduktionstoxiskt i kategori 2 och uppfyller därför kriterierna i Reach för att 
omfattas av godkännandesystemet. DEHP bör därför identifieras som ett prioriterat farligt 
ämne.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 152
BILAGA II 
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Bilaga X, rad 13 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Diuron är ett vanligt växtgift som exempelvis används för att hålla järnvägsspår fria från 
ogräs och som ännu inte omfattas av någon allmän begränsning i EU. Diuron är 
cancerframkallande och reproduktionstoxiskt och förorenar grundvattnet. Därför måste det 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 153
BILAGA II

Bilaga X, rad 13 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Diuron är ett vanligt växtgift som exempelvis används för att hålla järnvägsspår fria från 
ogräs och som ännu inte omfattas av någon allmän begränsning i EU. Diuron är 
cancerframkallande och reproduktionstoxiskt och förorenar grundvattnet. Därför måste det 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 154
BILAGA II 

Bilaga X, rad 20 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar X

Or. en

Motivering

Bly är beständigt, har befunnits vara bioackumulerande i mollusker och är mycket toxiskt. 
Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i förteckningen över ämnen som kräver 
prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms prioriterade grupper med farliga ämnen 
för Östersjön. Bly bör identifieras som ett prioriterat farligt ämne vars utsläpp och spill bör 
fasas ut.
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Ändringsförslag från Henrik Lax, Andres Tarand

Ändringsförslag 155
BILAGA II 

Bilaga X, rad 20 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar X

Or. en

Motivering

När bly väl spritts i miljön blir det kvar i ekosystemen i flera århundraden, och det 
bioackumuleras exempelvis i mollusker och är mycket toxiskt. Det har av Ospar-
kommissionen tagits upp i förteckningen över ämnen som kräver prioriterade åtgärder och 
det ingår bland Helcoms prioriterade grupper med farliga ämnen för Östersjön. Bly bör 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne vars utsläpp och spill bör fasas ut.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 156
BILAGA II 

Bilaga X, rad 20 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar X

Or. en

Motivering

Bly är beständigt, har befunnits vara bioackumulerande i mollusker och är mycket toxiskt. 
Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i förteckningen över ämnen som kräver 
prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms prioriterade grupper med farliga ämnen 
för Östersjön. Bly bör identifieras som ett prioriterat farligt ämne vars utsläpp och spill bör 
fasas ut.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 157
BILAGA II 

Bilaga X, rad 20 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar X

Or. en
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Motivering

Bly är per definition beständigt, har befunnits vara bioackumulerande i mollusker och är 
mycket toxiskt. I sin bedömning 2001 konstaterade kommissionen att bly ger upphov till 
tillräckliga farhågor för att identifieras som prioriterat farligt ämne, men vågade sedan ändå 
inte fatta ett sådant beslut på grund av dess omfattande socioekonomiska följder. Något 
sådant kriterium för att ämnen skall identifieras som prioriterat farliga finns inte i 
ramdirektivet för vatten och är därför inte tillämpligt. Bly och dess föreningar bör identifieras 
som prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 158
BILAGA II, 

Bilaga X, rad 20 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(20) 7439-92-1 231-100-4 Bly och dess föreningar X

Or. en

Motivering

Bly identifierades i ett första skede som ett prioriterat farligt ämne (kommissionens 
arbetsdokument ENV/191000/01) på grund av sina inneboende egenskaper som en av de 
giftigaste metallerna. Bly ingår i två internationella avtal: protokollet om tungmetaller inom 
ramen för FN-ECE:s konvention om långväga gränsöverskridande luftföroreningar och 
Ospar-förteckningen över ämnen som kräver prioriterade åtgärder. Bly har neurotoxiska och 
reproduktionstoxiska egenskaper. Det bör därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.
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Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 159
BILAGA II 

Bilaga X, rad 22 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Naftalen är en industrikemikalie bland många andra och används vid tillverkning av 
färgämnen och pigment men även vid sammansättning av växtskyddsmedel. Naftalen är 
cancerframkallande och neurotoxiskt men kan även påträffas i naturen. På grund av sina 
toxiska effekter på vattenlevande organismer även i mycket låga koncentrationer bör Naftalen 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne. 

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 160
BILAGA II 

Bilaga X, rad 22 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen
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Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Naftalen är en industrikemikalie bland många andra och används vid tillverkning av 
färgämnen och pigment men även vid sammansättning av växtskyddsmedel. Naftalen är 
cancerframkallande och neurotoxiskt men kan även påträffas i naturen. På grund av sina 
toxiska effekter på vattenlevande organismer även i mycket låga koncentrationer bör Naftalen 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 161
BILAGA II 

Bilaga X, rad 25 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-
nummer

EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat som 
prioriterat farligt 
ämne

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol
140-66-9 - (Para-tert-oktylfenol)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-
nummer

EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat som 
prioriterat farligt 
ämne

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

Or. fr/en
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Motivering

Oktylfenol är en relativt billig industrikemikalie. Användningen av oktylfenol för att lösa upp 
bekämpningsmedel förbjöds 2005. Oktylfenol används även inom andra områden inom 
industrin trots att det sannolikt är östrogenliknande. Ospar-kommissionen tog upp oktylfenol 
på sin förteckning över kemikalier som kräver prioriterade åtgärder. På grund av den toxiska 
effekt oktylfenol har på vattenlevande organismer bör det fastställas att oktylfenol är ett 
prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 162
BILAGA II 

Bilaga X, rad 25 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Oktylfenol har identifieras som en potentiell risk för färskvatten och för den marina miljön i 
samband med flertalet användningar och är sannolikt östrogenliknande. Det bör identifieras 
som ett prioriterat farligt ämne.
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Ändringsförslag från Henrik Lax, Andres Tarand

Ändringsförslag 163
BILAGA II 

Bilaga X, rad 27 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

PCP är redan förbjudet som växtskyddsmedel i EU, men som industrikemikalie är det 
fortfarande tillåtet för träbehandling (träskyddsprocesser) och vissa andra användningar i 
industrianläggningar. PCP är sannolikt cancerframkallande för människor och har 
hormonliknande egenskaper. Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i förteckningen över 
ämnen som kräver prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms prioriterade grupper 
med farliga ämnen för Östersjön. På grund av sina toxiska effekter på vattenlevande 
organismer bör PCP identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Erna Hennicot-Schoepges

Ändringsförslag 164
BILAGA II 

Bilaga X, rad 27 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklorfenol

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

PCP är redan förbjudet som växtskyddsmedel i EU, men som industrikemikalie är det 
fortfarande tillåtet för träbehandling (träskyddsprocesser) och vissa andra användningar i 
industrianläggningar. PCP är sannolikt cancerframkallande för människor och har 
hormonliknande egenskaper. Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i förteckningen över 
ämnen som kräver prioriterade åtgärder. På grund av sina toxiska effekter på vattenlevande 
organismer bör PCP identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 165
BILAGA II 

Bilaga X, rad 27 (direktiv 2000/6 0/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en
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Motivering

PCP är redan förbjudet som växtskyddsmedel i EU, men som industrikemikalie är det 
fortfarande tillåtet för träbehandling (träskyddsprocesser) och vissa andra användningar i 
industrianläggningar. PCP är sannolikt cancerframkallande för människor och har 
hormonliknande egenskaper. Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i förteckningen över 
ämnen som kräver prioriterade åtgärder. På grund av sina toxiska effekter på vattenlevande 
organismer bör PCP identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 166
BILAGA II 

Bilaga X, rad 29 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Simazin har nedklassats till ”prioriterat ämne” av politiska och inte vetenskapliga skäl. Det 
är ett endokrinstörande ämne som ger upphov till ”motsvarande farhågor”. Kommissionen 
slår i sin konsekvensanalys fast att ämnet på grundval av ett expertutlåtande kan identifieras 
som ett ”prioriterat farligt ämne” eftersom det ger upphov till ”motsvarande farhågor”, men 
vågar sedan ändå inte fatta ett sådant beslut med hänvisning till de potentiella följder det 
skulle kunna få. Detta är ett hån mot bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. Simazin bör 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 167
BILAGA II, 

Bilaga X, rad 29 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Simazin klassas som ett cancerframkallande ämne, är mycket toxiskt för vattenlevande 
organismer och misstänks ha hormonliknande egenskaper. Det bör därför identifieras som ett 
prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 168
BILAGA II 

Bilaga X, rad 31 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Triklorbensener är sannolikt beständiga och bioackumulerande och klassas som ett toxiskt 
ämne som ger upphov till ”motsvarande farhågor”. Kommissionen slår i sin 
konsekvensanalys fast att ämnet på grundval av ett expertutlåtande kan identifieras som ett 
”prioriterat farligt ämne” eftersom det ger upphov till ”motsvarande farhågor”, men vågar 
sedan ändå inte fatta ett sådant beslut med hänvisning till de potentiella följder det skulle 
kunna få. Detta är ett hån mot bestämmelserna i ramdirektivet för vatten. Triklorbensener bör 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 169
BILAGA II 

Bilaga X, rad 31 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en
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Motivering

Uppfyller PBT-kriterierna, och enligt riskbedömningen i rådets förordning (EEG) nr 793/93 
om bedömning och kontroll av risker med existerande ämnen krävs det åtgärder för att 
minska riskerna för vattenmiljön. Det föreslås även att vidare undersökningar skall göras av 
triklorbensener i deras egenskap av långlivade organiska föroreningar (POP). 
Triklorbensener bör därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 170
BILAGA II 

Bilaga X, rad 33 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Trifluralin är beständigt i sediment och mark, och det råder bred enighet om att ämnet 
sannolikt är bioackumulerande och toxiskt. I enlighet med vattendirektivets definitioner av 
”farliga ämnen” i artikel 2.29 bör det därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 171
BILAGA II 

Bilaga X, rad 33 (direktiv 2000/60/EG)
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Kommissionens förslag

Nummer CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat som 
prioriterat farligt 
ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-
nummer 

EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat som 
prioriterat farligt 
ämne

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

Or. fr

Motivering

Trifluralin är ett ofta använt ogräsmedel som misstänks vara cancerframkallande. I vissa 
länder ökar användningen medan ämnet är förbjudet i andra länder för sina PBT-egenskaper 
– det kan bestå i mer än 100 år – och för att det hotar ekosystemen, inbegripet fiskbestånden 
och följaktligen också människors hälsa. Begränsningar av trifluralin inom EU är nära 
förestående. Ospar-kommissionen tog upp trifluralin på sin förteckning över kemikalier som 
kräver prioriterade åtgärder. Det bör fastställas att trifluralin är ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 172
BILAGA II, 

Bilaga X, rad 33 (direktiv 2000/60/EG)

Kommissionens förslag

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Motivering

Trifluralin klassas som ett PBT-ämne och är redan förbjudet i vissa länder. Ämnet är mycket 
bioackumulerande och toxiskt och eventuellt cancerframkallande för människor, och det har 
endokrinstörande egenskaper. Trifluralin bör identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 173
BILAGA II

Bilaga X, rad 33a (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. de

Motivering

Det handlar om ett röntgenkontrastmedel som är lättlösligt i vatten och är svårnedbrytbart i 
vattendragen. Ingenstans i EU har man hittills haft åtgärder för att begränsa förekomsten av 
detta ämne. Relevanta koncentrationer av amidotrizoat påträffas bland annat i floderna Rhen, 
Donau och Elbe.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 174
BILAGA II

Bilaga X, rad 33b (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

AMPA är den främsta metaboliten i ogräsmedlet glyfosat och härrör också från 
industrikällor. Det saknas uppgifter på hur farligt AMPA är.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 175
BILAGA II

Bilaga X, rad 33c (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras som 
farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft, dock 
utan att det påverkar det tidsschema som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionens förslag till kontroll.

Or. en

Motivering

Bentazon är ett vanligt förekommande växtgift och påträffas i ytvatten i ansenliga 
koncentrationer. Det är mycket beständigt och bör tas upp i förteckningen över prioriterade 
ämnen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag för att fastställa om detta är prioriterade 
farliga ämnen.
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Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 176
BILAGA II

Bilaga X, rad 33d (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

Bentazon är ett ogräsmedel som används i stora mängder och som finns i stora 
koncentrationer i ytvattnen. Bentazon är mycket beständigt.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 177
BILAGA II

Bilaga X, rad 33e (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33e) 80-05-7 Bisfenol A (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras som 
farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft, dock 
utan att det påverkar det tidsschema som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionens förslag till kontroll.
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Or. en

Motivering

Bisfenol A förekommer i ansenliga koncentrationer i olika floder, exempelvis Elbe, Rhen och 
Donau. Det är viktigt att det vidtas EU-omfattande kontrollåtgärder mot utsläpp och spill av 
bisfenol A i ytvattnet. Ämnet bör tas upp i förteckningen över prioriterade ämnen. Eftersom 
bisfenol A misstänks vara endokrinstörande bör kommissionen lägga fram ett lagförslag för 
att fastställa om detta är prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 178
BILAGA II

Bilaga X, rad 33f (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. de

Motivering

Bifenol A används bland annat i epoxihartskemikalier (lacker, lim). Sedan flera år tillbaka 
har relevanta koncentrationer av ämnet påträffats i floderna Rhen, Donau och Elbe. Bifenol 
A är hormonstörande.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 179
BILAGA II

Bilaga X, rad 33g (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-Bifenol X
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Or. fr

Motivering

4 4'-bifenol används vid framställningen av solskyddsmedel och desinfektionsmedel. Det är 
inte lättnedbrytbart, har medelhög förmåga att bioackumuleras i naturen och är 
endokrinstörande. Det bör därför fastställas att 4 4'-bifenol är ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 180
BILAGA II

Bilaga X, rad 33h (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33h) 298-46-4 Karbamazepin

Or. en

Motivering

Karbamazepin är ett verksamt ämne som används i antiepileptika. Det förekommer i 
ansenliga koncentrationer i olika floder, exempelvis Elbe, Rhen och Donau, och är mycket 
vattenlösligt och beständigt. Det är viktigt att det vidtas EU-omfattande kontrollåtgärder mot 
utsläpp och spill av karbamazepin i ytvattnet. Ämnet bör tas upp i förteckningen över 
prioriterade ämnen.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 181
BILAGA II

Bilaga X, rad 33 i (new) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. de
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Motivering

Karbamazepin används runtom i EU som aktiv beståndsdel i läkemedel (antiepileptika) och 
påträffas sedan flera år tillbaka i relevanta koncentrationer i floderna Rhen, Donau och Elbe. 
Karbamazepin är lättlösligt i vatten och svårnedbrytbart. Ingenstans i EU har man hittills 
haft åtgärder för att begränsa förekomsten av detta ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 182
BILAGA II

Bilaga X, rad 33j (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Klotrimazol är ett svampbekämpningsmedel som används inom human- och veterinärmedicin. 
Det är ett hormonliknande ämne som utgör en allvarlig risk för miljön. Som endokrinstörande 
ämne bör det identifieras som ”prioriterat farligt” eftersom det ger upphov till ”motsvarande 
farhågor”.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 183
BILAGA II

Bilaga X, rad 33k (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X
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Or. fr

Motivering

Klotrimazol är ett svampdödande medel som används inom human- och veterinärmedicinen. 
Det är ett hormonliknande ämne som utsätter naturen för stora risker. Ospar-kommissionen 
tog upp klotrimazol på sin förteckning över kemikalier som kräver prioriterade åtgärder. Det 
bör fastställas att klotrimazol är ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Henrik Lax och Andres Tarand

Ändringsförslag 184
BILAGA II

Bilaga X, rad 33l (ny)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

DBP är en mjukgörare för plast. Det är mycket toxiskt för vattenlevande organismer och 
klassas som reproduktionstoxiskt i kategori 2. DBP har av Ospar-kommissionen tagits upp i 
förteckningen över ämnen som kräver prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms 
prioriterade grupper med farliga ämnen för Östersjön. Därför bör DBP fasas ut och 
identifieras som ett prioriterat farligt ämne så att utsläpp och spill kan upphöra.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 185
BILAGA II

Bilaga X, rad 33m (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(33m) 15307-86-5 Diklofenak

Or. en

Motivering

Diklofenak är ett verksamt ämne som används i antireumatika. Det förekommer i ansenliga 
koncentrationer i olika floder, exempelvis Elbe, Rhen och Donau, och är mycket vattenlösligt 
och beständigt. Det är viktigt att det vidtas EU-omfattande kontrollåtgärder mot utsläpp och 
spill av diklofenak i ytvattnet. Ämnet bör tas upp i förteckningen över prioriterade ämnen.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 186
BILAGA II

Bilaga X, rad 33n (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. de

Motivering

Diclofenac används runtom i EU som aktiv beståndsdel i läkemedel (medel mot reumatism) 
och påträffas sedan flera år tillbaka i relevanta koncentrationer i floderna Elbe, Rhen och 
Donau. Diclofenac är lättlösligt i vatten och svårnedbrytbart. Ingenstans i EU har man 
hittills haft åtgärder för att begränsa förekomsten av detta ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 187
BILAGA II

Bilaga X, rad 33o (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
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__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. fr

Motivering

Dicofol is an u used on fruit and for which partial restrictions in the EU were introduced as 
early as 1979 (Directive 79/117/EEC). A decision on the complete ban is expected in 2007 –
which could end all uses by 2010. Dicofol is neurotoxic and a- suspected endocrine disruptor 
that causes problems for reprodution and is toxic. Dicofol is highly toxic to aquatic 
organisms, including to fish such as catfish, bluegill, fathead minnow and rainbow trout, bus 
also to mysid shrimp, sheepshead minnows and the embryo larvae of the eastern oyster. The 
OSPAR Commission included dicofol in it's OSPAR List of Chemicals for Priority Action. 
Dicofol shall be identified as a priority hazardous substance.
.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 188
BILAGA II

Bilaga X, rad 33p (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. en

Motivering

Dikofol är ett kvalsterbekämpningsmedel som används på frukt och som delvis begränsades i 
EU redan 1979. Dikofol är neurotoxiskt och misstänks vara ett endokrinstörande ämne som 
ger reproduktionsproblem och är toxiskt. Det bör identifieras som ”prioriterat farligt” 
eftersom det ger upphov till ”motsvarande farhågor”.
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Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 189
BILAGA II

Bilaga X, rad 33q (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

Dessa två komplexa ämnen har i många år uppmätts i alla floder som innehåller mycket 
industriutsläpp, t.ex. Rhen och Donau. Ämnena är mycket beständiga och svårnedbrytbara. 
Inom EU råder total avsaknad av åtgärder för att minska ämnena.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 190
BILAGA II

Bilaga X, rad 33r (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
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som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

Dessa två komplexa ämnen har i många år uppmätts i alla floder som innehåller mycket 
industriutsläpp, t.ex. Rhen och Donau. Ämnena är mycket beständiga och svårnedbrytbara. 
Inom EU råder total avsaknad av åtgärder för att minska ämnena.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 191
BILAGA II

Bilaga X, rad 33s (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras som 
farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft, dock 
utan att det påverkar det tidsschema som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionens förslag till kontroll.

Or. en

Motivering

ETBE är ett tillsatsämne i bränsle. Det är mycket vattenlösligt och beständigt och bör tas upp 
i förteckningen över prioriterade ämnen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag för att 
fastställa om detta är prioriterade farliga ämnen.
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Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 192
BILAGA II

Bilaga X, rad 33 t (new) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

ETBE är ett tillsatsämne som används vid framställningen av drivmedel/olja. I vissa fall är 
det redan förbjudet i USA sedan en tid tillbaka. Problemet är känt sedan mycket länge, för 
båda ämnena är mycket vattenlösliga och beständiga. 

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 193
BILAGA II

Bilaga X, rad 33u (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-
nummer

EU-nummer Det prioriterade ämnets 
namn

Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33u) 57-12-5 Fri cyanid
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Or. en

Motivering

Fri cyanid är mycket toxiskt och farligt för miljön och även mycket toxiskt för vattenlivet. 
Vattenlösliga cyanidsalter (natriumcyanid) används i gruvdrift, i synnerhet vid guldbrytning, 
där det förekommer cyanidläckor i dagbrott i vissa medlemsstater.

Vid guldbrytning i Baia Mare i Rumänien år 2000 släpptes cyanid ut i den intilliggande 
floden, vilket orsakade en av Europas största miljökatastrofer i Tiszas och Donaus 
flodsystem. Även andra olyckor har inträffat runt om i världen. Natriumcyanid bör därför 
identifieras som ett prioriterat ämne vars utsläpp i vattnet bör förhindras.    

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 194
BILAGA II

Bilaga X, rad 33v (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer Nummer CAS Nummer UE2 Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosat (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

Glyfosat är ett ogräsmedel som används i stora mängder och som finns i stora 
koncentrationer i ytvattnen. Det saknas uppgifter på hur farligt glyfosat är.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 195
BILAGA II

Bilaga X, rad 33w (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

HHCB är en polycyklisk mysk som används som ett billigt aromämne och produceras i 
volymer på över 1 000 ton årligen i EU. Det är inte lättnedbrytbart, har hög förmåga att 
ackumuleras i fettvävnad och misstänks vara endokrinstörande. Det bör därför fasas ut. 

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 196
BILAGA II

Bilaga X, rad 33x (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Motivering

Det handlar om ett röntgenkontrastmedel som är lättlösligt i vatten och svårnedbrytbart i 
vattendragen. Ingenstans i EU har man hittills haft åtgärder för att begränsa förekomsten av 
detta ämne. Relevanta koncentrationer av iopamidol påträffas bland annat i floderna Rhen, 
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Donau och Elbe.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 197
BILAGA II

Bilaga X, rad 33y (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras som 
farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft, dock 
utan att det påverkar det tidsschema som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionens förslag till kontroll.

Or. en

Motivering

Mekoprop är ett vanligt förekommande växtgift och påträffas i ytvatten i ansenliga 
koncentrationer. Mekoprop är mycket beständigt och bör tas upp i förteckningen över 
prioriterade ämnen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag för att fastställa om detta är 
prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 198
BILAGA II

Bilaga X, rad 33z (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mekoprop (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

Mekoprop är ett ogräsmedel som används i stora mängder och som finns i stora 
koncentrationer i ytvattnen. Mekoprop är mycket beständigt.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 199
BILAGA II

Bilaga X, rad 33aa (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

4-metylbensylidenkamfer används vid framställning av solskyddsmedel. Det är inte 
lättnedbrytbart, har hög förmåga att bioackumuleras i miljön och är endokrinstörande. Det 
bör därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 200
BILAGA II
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Bilaga X, rad 33ab (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer Nummer CAS Nummer UE2 Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 4-metylbensylidenkamfer X

Or. fr

Motivering

4-metylbensylidenkamfer används vid framställningen av solskyddsmedel. Det är inte 
lättnedbrytbart, har hög förmåga att bioackumuleras i naturen och är endokrinstörande, 
vilket medför försenad könsmognad hos råtthanar och påverkar andra generationens 
reproduktiva organ. Det bör därför fastställas att 4-metylbensylidenkamfer är ett prioriterat 
farligt ämne.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 201
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ac (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Myskketon är ett aromämne som används i sammansättningen av kosmetiska produkter. Det 
är inte lättnedbrytbart och har hög förmåga att bioackumuleras i miljön, och dess 
nedbrytningsprodukt är endokrinstörande. Det bör därför fasas ut.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 202
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ad (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
__________________________________

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(ad) 81-15-2 201-329-4 Myskxylen X

Or. en

Motivering

Myskxylen är ett aromämne som används i sammansättningen av tvål och rengöringsmedel. 
Det är inte lättnedbrytbart och har hög förmåga att bioackumuleras i miljön, och dess 
nedbrytningsprodukt är endokrinstörande. Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i 
förteckningen över ämnen som kräver prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms 
prioriterade grupper med farliga ämnen för Östersjön. Myskxylen bör därför fasas ut.

Ändringsförslag från Henrik Lax och Andres Tarand

Ändringsförslag 203
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ae (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Myskxylen är ett aromämne som används i sammansättningen av tvål och rengöringsmedel. 
Det är inte lättnedbrytbart och har hög förmåga att bioackumuleras i miljön, och dess 
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nedbrytningsprodukt är endokrinstörande. Det har av Ospar-kommissionen tagits upp i 
förteckningen över ämnen som kräver prioriterade åtgärder och det ingår bland Helcoms 
prioriterade grupper med farliga ämnen för Östersjön. Myskxylen bör därför fasas ut.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 204
BILAGA II

Bilaga X, rad 33 af (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras som 
farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för Europaparlamentet och 
rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter det att detta direktiv trätt i kraft, dock 
utan att det påverkar det tidsschema som fastställs i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionens förslag till kontroll.

Or. en

Motivering

MTBE är ett tillsatsämne i bränsle. Det är mycket vattenlösligt och beständigt och bör tas upp 
i förteckningen över prioriterade ämnen. Kommissionen bör lägga fram ett lagförslag för att 
fastställa om detta är prioriterade farliga ämnen.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 205
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ag (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne
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(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****) Detta prioriterade ämne är föremål för översyn och skall eventuellt identifieras 
som farligt prioriterat ämne. Kommissionen skall lägga fram ett förslag för 
Europaparlamentet och rådet om slutgiltig klassificering senast tolv månader efter att 
denna förteckning antagits. Översynen påverkar inte det tidsschema som fastställs i artikel 
16 i direktiv 2000/60/EG för kommissionens förslag till kontroll.

Or. fr

Motivering

MTBE är ett tillsatsämne som används vid framställningen av drivmedel/olja. I vissa fall är 
det redan förbjudet i USA sedan en tid tillbaka. Problemet är känt sedan mycket länge, för 
båda ämnena är mycket vattenlösliga och beständiga. 

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 206
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ah (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-Nummer EU-Nummer2 Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. de

Motivering

Ämnet ingår i gruppen organiska sulfonsyror, som används i syntetiseringsprocesser inom 
den industriella kemin. Naftalen-1,5-disulfonat är svårnedbrytbart och påträffas sedan flera 
år tillbaka i relevanta koncentrationer i floderna Elbe, Rhen och Donau. 

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 207
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ai (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 Oktyl-metoxicinnamat X

Or. en

Motivering

Oktyl-metoxicinnamat används i sammansättningen av solskyddsmedel och produceras i stora 
volymer i Europa – runt 5 000 ton årligen. Det är inte lättnedbrytbart, har hög förmåga att 
bioackumuleras i miljön och är endokrinstörande. Det bör därför identifieras som ett 
prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 208
BILAGA II

Bilaga X, rad 33aj (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 Oktyl-metoxicinnamat X

Or. fr

Motivering

Oktyl-metoxicinnamat används vid framställningen av solskyddsmedel och produceras i 
mycket stora volymer i Europa – omkring 5 000 ton årligen. Det är inte lättnedbrytbart, har 
hög förmåga att bioackumuleras i naturen och misstänks vara endokrinstörande. Det bör 
därför fastställas att oktyl-metoxicinnamat är ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Avril Doyle

Ändringsförslag 209
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ak (ny) (direktiv 2000/60/EG)
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Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(3al) Perfluorföreningar (PFC) X
1763-23-1 217-179-8 Perfluorooktansulfonsyra (PFOS)

2795-39-3 220-527-1 Kaliumsalt
29081-56-9 249-415-0 Ammoniumsalt
29457-72-5 249-644-6 Litiumsalt
70225-39-5 - Dietanolaminsalt (DEA)

335-67-1 206-397-9 Perfluoroktansyra (PFOA)
3825-26-1 223-320-4 Ammoniumperfluorooktanoat 

(APFO)

Or. en

Motivering

Alla ämnen i PFC-gruppen bryts i miljön ned antingen till PFOS eller till PFOA, som inte 
bara är beständiga och bioackumulerande utan även cancerframkallande. PFOS och PFOA 
bryts inte ned ytterligare. Industriella användningar av PFOS har nyligen begränsats i EU, 
medan alla andra föreningar fortsätter att användas. Vattenföroreningar genom PFC-ämnen 
är mycket dyra att sanera. Ospar-kommissionen har redan tagit upp PFOS i sin förteckning 
över ämnen som kräver prioriterade åtgärder. Hela PFC-gruppen måste behandlas som 
”prioriterade farliga ämnen” i vatten.

Ändringsförslag från Peter Liese

Ändringsförslag 210
BILAGA II

Bilaga X, rad 33al (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(3al) Perfluorföreningar (PFC) X
1763-23-1 217-179-8 Perfluorooktansulfonsyra (PFOS)

2795-39-3 220-527-1 Kaliumsalt
29081-56-9 249-415-0 Ammoniumsalt
29457-72-5 249-644-6 Litiumsalt
70225-39-5 - Dietanolaminsalt (DEA)
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335-67-1 206-397-9 Perfluoroktansyra (PFOA)
3825-26-1 223-320-4 Ammoniumperfluorooktanoat 

(APFO)

Or. en

Motivering

Alla ämnen i PFC-gruppen bryts i miljön ned antingen till PFOS eller till PFOA, som inte 
bara är beständiga och bioackumulerande utan även cancerframkallande. PFOS och PFOA 
bryts inte ned ytterligare. Industriella användningar av PFOS har nyligen begränsats i EU, 
medan alla andra föreningar fortsätter att användas. Vattenföroreningar genom PFC-ämnen 
är mycket dyra att sanera. Ospar-kommissionen har redan tagit upp PFOS i sin förteckning 
över ämnen som kräver prioriterade åtgärder. Hela PFC-gruppen måste behandlas som 
”prioriterade farliga ämnen” i vatten.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 211
BILAGA II

Bilaga X, rad 33am (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33am) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Perfluorooktansulfonater X

Or. en

Motivering

Kommissionens vetenskapliga kommitté för hälso- och miljörisker (SCHER) har funnit att 
perfluorooktansulfonater (PFOS) är mycket beständiga, mycket bioackumulerande samt 
toxiska. De flesta ämnen skall fasas ut under 2008, men vissa problematiska användningar är 
tillåtna tills vidare (förkromning). Det finns även stora lager av PFOS (framför allt som 
brandsläckningsskum), och en frist på 42 månader har beviljats för deras användning. Det är 
viktigt att klassificera PFOS som ett prioriterat farligt ämne för att skydda ytvattnet.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 212
BILAGA II
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Bilaga X, rad 33an (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33an) Ej tillämpligt Ej tillämpligt Perfluoroktansyra och dess 
föreningar

X

Or. en

Motivering

Perfluoroktansyra (PFOA) och dess föreningar misstänks ha ungefär samma riskprofil som 
PFOS (mycket beständiga, mycket bioackumulerande, toxiska). PFOA har redan orsakat 
föroreningar av ytvattnet. Det är viktigt att klassificera PFOA som ett prioriterat farligt ämne 
för att skydda ytvattnet.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 213
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ao (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer Nummer CAS Nummer UE2 Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. fr

Motivering

PFOS (perfluoroktansulfonat) är beständigt, bioackumulerande och cancerframkallande, och 
användningen av ämnet inom industrin har nyligen begränsats inom EU. Det är dyrt att rena 
förorenat vatten som i sin tur förorenar slam, jord och annat vatten. Ospar-kommissionen tog 
upp PFOS på sin förteckning över kemikalier som kräver prioriterade åtgärder. Det bör 
fastställas att PFOS är ett prioriterat farligt ämne.
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Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 214
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ap (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33ap) 124495-18-7 -- Kinoxifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoxi)kinolin)

X

Or. en

Motivering

Kinoxifen är ett svampbekämpningsmedel som används för stora odlingar av grödor i 
växelbruk med korta intervall. Kinoxifen uppfyller kriterierna för långlivade organiska 
föroreningar (POP) och bör därför identifieras som ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 215
BILAGA II

Bilaga X, rad 33aq (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

(33aq) 124495-18-7 -- Kinoxifen (5,7-dikloro-4-(p-
fluorofenoxi)kinolin

X

Or. fr

Motivering

Kinoxifen är ett svampdödande medel som används för stora odlingar av grödor i växelbruk 
med kort intervall. Det uppfyller kriterierna för långlivade organiska föroreninger men ett 
politiskt beslut utan vetenskaplig grund har lett till att kinoxifen godkänts på EU:s marknad. 
Kinoxifen bör i egenskap av långlivad organisk förorening fastställas som ett prioriterat 
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farligt ämne.

Ändringsförslag från Margrete Auken

Ändringsförslag 216
BILAGA II

Bilaga X, rad 33ar (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

TBBP-A är en industrikemikalie med hormonliknande egenskaper. Som endokrinstörande 
ämne bör det identifieras som ”prioriterat farligt” eftersom det ger upphov till ”motsvarande 
farhågor”.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 217
BILAGA II

Bilaga X, rad 33as (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. fr

Motivering

TBBPA är en industrikemikalie som har hormonliknande egenskaper (endokrinstörande) och 
därför utsätter fisk, människors hälsa och miljön för stora risker. Ospar-kommissionen tog 
upp TBBPA på sin förteckning över kemikalier som kräver prioriterade åtgärder. Det bör 
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fastställas att TBBPA är ett prioriterat farligt ämne.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 218
BILAGA II

Bilaga X, rad 33at (ny) (direktiv 2000/60/EG)

Parlamentets ändringar

Nummer CAS-nummer EU-nummer Det prioriterade ämnets namn Identifierat 
som 
prioriterat 
farligt ämne

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

Or. en

Motivering

Tonalid är en polycyklisk mysk som används som ett billigt aromämne. Det är inte 
lättnedbrytbart, bioackumuleras i fettvävnad och misstänks vara endokrinstörande. Det bör 
därför fasas ut.


