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PR_COD_1am

Tegnforklaring

* Høringsprocedure
flertal af de afgivne stemmer

**I Samarbejdsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

**II Samarbejdsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

*** Samstemmende udtalelse
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7

***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling)
flertal af de afgivne stemmer

***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning

***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling)
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast

(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag)

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene.
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om miljøkvalitetskrav inden for 
vandpolitikken og om ændring af direktiv 2000/60/EF
(KOM(2006)0397 – C6–0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling)

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2006)0397)1,

– der henviser til EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og artikel 175, stk. 1, på grundlag af 
hvilke Kommissionen har forelagt forslaget (C6-0243/2006),

– der henviser til forretningsordenens artikel 51,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi, Udvalget om Landbrug og 
Udvikling af Landdistrikter og Fiskeriudvalget (A6–0000/2007),

1. godkender Kommissionens forslag som ændret;

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst;

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen.

Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
BETRAGTNING 1

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

(1) Kemisk forurening af overfladevand 
udgør en trussel for både vandmiljøet i 
form af akut og kronisk toksicitet for 
vandorganismer, akkumulering i 
økosystemet og tab af levesteder og 
biodiversitet og for menneskers sundhed.
Identificering og behandling af 
forureningen ved kilden bør prioriteres og 
gennemføres efter de mest effektive 

  
1 Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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økonomiske og miljømæssige metoder

Begrundelse

I denne betragtning henvises der til betragtning 11 i vandrammedirektivet og behovet for 
kontrol såvel med forurening ved kilden som gennem miljøkvalitetskrav. Anvendelsen af dette 
princip bør stemme overens med artikel 4 i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag 2
BETRAGTNING 33 A (ny)

(22a) Som fastsat i traktatens artikel 174 
og som bekræftet i direktiv 2000/60/EF 
tager Fællesskabet ved udarbejdelsen af 
sin miljøpolitik hensyn til eksisterende
videnskabelige og tekniske data, 
miljøforholdene i de forskellige områder i 
Fællesskabet, den økonomiske og sociale 
udvikling i Fællesskabet som helhed og 
den afbalancerede udvikling af dets 
områder samt til mulige fordele og 
ulemper ved handling eller manglende 
handling.

Begrundelse

Det forekommer hensigtsmæssigt at understrege, hvor forskellige de lokale forhold er for så 
vidt angår vandets kemiske sammensætning, og at normer og kontrolforanstaltninger skal 
tage udgangspunkt i de seneste tekniske og videnskabelige data (betragtning 12 i 
rammedirektivet)

Ændringsforslag 3
ARTIKEL 1

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

I overensstemmelse med artikel 16 i 
direktiv 2000/60/EF fastlægger dette 
direktiv miljøkvalitetskrav for prioriterede 
stoffer og visse andre forurenende stoffer.

Begrundelse

Denne bestemmelse henviser til, at vandrammedirektivet ligger til grund for direktivet om 
prioriterede stoffer.
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Ændringsforslag 4
ARTIKEL 2, STK. 1

1. Medlemsstaterne sikrer, at deres 
overfladevand med hensyn til 
sammensætning opfylder 
miljøkvalitetskravene for prioriterede 
stoffer, udtrykt i årsgennemsnit og højest 
tilladte koncentration som fastsat i bilag I, 
del A, og miljøkvalitetskravene for 
forurenende stoffer som fastsat i bilag I, 
del B.

1. Med henblik på at opnå en god kemisk
tilstand for overfladevandområderne i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 1, 
litra a), i direktiv 2000/60/EF sikrer
medlemsstaterne, at disse 
overfladevandområder med hensyn til 
sammensætning opfylder 
miljøkvalitetskravene for prioriterede 
stoffer, udtrykt i årsgennemsnit og højest 
tilladte koncentration som fastsat i bilag I, 
del A, og miljøkvalitetskravene for 
forurenende stoffer som fastsat i bilag I, 
del B.

Begrundelse

Formålet med forslaget er at definere normer for en god kemisk tilstand for overfladevandet. 
Forslagets nuværende formulering fastsætter imidlertid målsætninger (knyttet til alle former 
for overfladevand snarere end til overfladevandområder), som ikke indgår i rammedirektivet. 
Ændringsforslaget sigter derfor på at skabe overensstemmelse med artikel 4 i 
rammedirektivet.

Ændringsforslag 5
ARTIKEL 2, STK. 3, AFSNIT 1, INDLEDNING

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

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

Begrundelse

Det bør undgås, at medlemsstaterne forpligtes til at iværksætte foranstaltninger for en række 
forskellige "biota".

Ændringsforslag 6
ARTIKEL 2, STK. 3, AFSNIT 2

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

miljøkvalitetskravene for stofferne i første 
afsnit overholdes, må medlemsstaterne 
enten indføre strengere krav for vand end 
dem, der er opstillet i bilag I, del A, eller
vælge at opstille supplerende krav til biota.

Begrundelse

Det drejer sig om at undgå en mangedobling af de forskellige værdier for vandkvalitetskrav i 
de forskellige medlemslande (hvilket ville stride imod den til støtte for nærværende direktiv 
fremførte argumentation ).

Ændringsforslag 7
ARTIKEL 2, STK. 4, AFSNIT 1 A og 1 B (nye)

Kommissionen gennemgår den seneste 
udvikling inden for videnskabelig 
information om og tekniske fremskridt for 
PAH-forbindelser (polyaromatiske 
kulbrinter) i vandmiljøet og iværksætter 
det forberedende arbejde med henblik på 
at fastsætte miljøkvalitetskrav for PAH-
forbindelser, der forefindes i biota i stedet 
for i vandet.
Senest i 2011 forelægger Kommissionen 
forslag til revision af 
miljøkvalitetskravene for PAH-
forbindelser (polyaromatiske kulbrinter). 

Begrundelse

Det er mest hensigtsmæssigt at fremsætte forslag til reviderede miljøkvalitetskrav for biota, 
og det påhviler Kommissionen at iværksætte det forberedende arbejde med henblik på denne 
revision.

Eftersom rammedirektivet pålægger medlemsstaterne senest fra 2015 at overholde 
forpligtelserne i henhold til rammedirektivet, bør Kommissionen senest 2011 fremlægge 
forslag til ny tekst for PAH-forbindelser, idet miljøkvalitetskravene for disses tilstedeværelse i 
vand erstattes af miljøkvalitetskrav for deres tilstedeværelse i biota. 

Ændringsforslag 8
ARTIKEL 2, STK. 5

5. Kommissionen kan efter 
fremgangsmåden i artikel 21, stk. 2, i 

5. For at sikre en sammenhængende og 
harmoniseret beregningsmetode 
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direktiv 2000/60/EF fastsætte de 
obligatoriske beregningsmetoder, der er 
omhandlet i bilag I, del C, punkt 3, andet 
afsnit, i dette direktiv.

fastsætter Kommissionen efter 
fremgangsmåden i artikel 21, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF de obligatoriske 
metoder, der er omhandlet i bilag I, del C, 
punkt 3, andet afsnit, i dette direktiv.

Begrundelse

Erfaringerne på dette område har vist, at kun hvis procedurerne for analyse og 
stikprøvetagning foretages i henhold til kravene, kan der på basis af en sammenligning af 
resultaterne og stikprøvernes effektivitet udledes relevante oplysninger. For visse stoffer
findes der i øjeblikket ingen hensigtsmæssige eller standardiserede kontrolmetoder.

Ændringsforslag 9
ARTIKEL 3, STK. 3

3. Medlemsstaterne revurderer de 
godkendelser, der er omhandlet i direktiv 
96/61/EF, eller den forudgående 
regulering, der er omhandlet i artikel 11, 
stk. 3, litra g), i direktiv 2000/60/EF, med 
henblik på gradvis at mindske 
udstrækningen af de i stk. 1 omhandlede 
overgangsområder, der er udpeget i 
vandområder, der påvirkes af udledning af 
prioriterede stoffer.

3. Medlemsstaterne revurderer den 
forudgående regulering, der er omhandlet i 
artikel 11, stk. 3, litra g), i direktiv 
2000/60/EF, med henblik på gradvis at 
mindske udstrækningen af de i stk. 1 
omhandlede overgangsområder, der er 
udpeget i vandområder, der påvirkes af 
udledning af prioriterede stoffer.

Begrundelse

Det forekommer ikke relevant i nærværende direktiv om vandpolitik at anføre, hvad 
tilladelserne i direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening skal 
omhandle.

Ændringsforslag 10
ARTIKEL 3, STK. 4

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

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

Når procedurerne ikke gennemføres ensartet, er en sammenligning ikke relevant, og dette kan 
føre til konkurrenceforvridning.

Ændringsforslag 11
ARTIKEL 3, STK. 5 A (nyt)

5a. Kommissionen fastsætter for 
havneområderne, hvilke metoder 
medlemsstaterne skal benytte ved 
vurderingen af miljøkvalitetskravene 
udtrykt i årsgennemsnit.

Begrundelse

Havneområderne udgør et særtilfælde, som også må tages op til behandling. Havnene udgør 
rent faktisk de områder, hvor stoffer i suspension udvikler sig kraftigt som følge af 
uddybningsarbejder.  Det er derfor nødvendigt at finde en hensigtsmæssig løsning herpå.

Ændringsforslag 12
ARTIKEL 4, STK. 1

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

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

Begrundelse

Udtrykket "oprindelseskilder" tilføjes for at sikre, at rensningsanlæg ikke opfattes som kilder
til prioriterede stoffer. Disse udleder ikke prioriterede stoffer og er i øvrigt ikke konstrueret til 
at eliminere dem. Oversigten skal derfor omfatte de "oprindelseskilder", der befinder sig 
forud for rensningsanlægget, som er tilknyttet kloaksystemet. Oversigten skal ud over 
punktkilderne til forurening også omfatte de diffuse kilder.

Ændringsforslag 13
ARTIKEL 4, STK. 6
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6. Kommissionen kan efter proceduren i 
artikel 21, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF 
fastsætte, hvilken metode medlemsstaterne 
skal benytte til at opstille oversigterne.

6. Kommissionen fastsætter efter 
proceduren i artikel 21, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF, hvilken metode 
medlemsstaterne skal benytte til at opstille 
oversigterne.

Begrundelse

Gennemføres procedurerne for analyse og stikprøvetagning ikke ensartet, kan der på basis af 
en sammenligning af resultaterne og stikprøvernes effektivitet ikke udledes relevante 
oplysninger.

Ændringsforslag 14
ARTIKEL 4 A (ny)

Artikel 4a
Foranstaltninger til reduktion af 
forurening med prioriterede stoffer
1. Som led i opfyldelsen af de mål for 
reduktion af forurening med prioriterede 
stoffer, som er fastsat i henhold til artikel 
4, stk. 1, litra a), nr. iv), i direktiv 
2000/60/EF, påser medlemsstaterne, at 
det indsatsprogram, der er udarbejdet i 
henhold til artikel 11 i samme direktiv,
ligeledes tager hensyn til 
kontrolforanstaltningerne for forurening 
fra punktkilder og diffuse kilder samt til 
de i dette direktiv definerede 
miljøkvalitetskrav.
Disse foranstaltninger skal tage højde for, 
at det for stoffer i naturtilstand eller 
fremkommet som resultat af naturlige 
processer ikke er muligt at standse eller 
udfase alle potentielle forureningskilder.

2. Medlemsstaterne påser, at de i stk. 1 
omhandlede foranstaltninger er 
økonomisk bæredygtige og teknisk 
gennemførlige.
3. Medlemsstaterne skal først og fremmest 
tage hensyn til de eksisterende specifikke 
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foranstaltninger, som følger af gældende 
fællesskabslovgivning.
4. Om nødvendigt skal medlemsstaterne 
med udgangspunkt i artikel 4 i direktiv 
2000/60/EF fastslå, om det vil være 
hensigtsmæssigt at tage gennemførelsen 
af de eksisterende foranstaltninger op til 
fornyet overvejelse eller at indføre nye 
foranstaltninger til reduktion og kontrol 
af forureningen med prioriterede stoffer 
med henblik på opfyldelsen af målene i 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EF. Det 
påhviler Kommissionen eventuelt at stille 
forslag til hensigtsmæssige 
foranstaltninger på fællesskabsplan.

Begrundelse

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

Ændringsforslag 15
ARTIKEL 4 B (ny)

Artikel 4b
Forurening fra tredjelande
Senest et år efter nærværende direktivs 
ikrafttrædelse fremlægger Kommission en 
rapport for Europa-Parlamentet og Rådet 
om situationen vedrørende forurening fra
tredjelande. På grundlag heraf kan 
Europa-Parlamentet og Rådet, såfremt 
dette skønnes nødvendigt, opfordre 
Kommissionen til at fremlægge yderligere 
forslag.

Begrundelse

Kommissionen bør tage spørgsmålet om forurening fra tredjelande op til behandling.
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Ændringsforslag 16
BILAG I, BILAGETS OG DEL A's OVERSKRIFTER

BILAG I: MILJØKVALITETSKRAV 
FOR PRIORITEREDE STOFFER OG 
VISSE ANDRE FORURENENDE 
STOFFER

BILAG I: MILJØKVALITETSKRAV 
FOR PRIORITEREDE STOFFER

DEL A: Miljøkvalitetskrav (EQS) for 
prioriterede stoffer i overfladevand

Miljøkvalitetskrav (EQS) for 
overfladevand

Begrundelse

Der er ingen grund til at skelne mellem prioriterede stoffer og andre forurenende stoffer. De 
bør derfor samles i en enkelt tabel.

Ændringsforslag 17
BILAG I, DEL B, OVERSKRIFT

DEL B: MILJØKVALITETSKRAV
(EQS) FOR ANDRE FORURENENDE 
STOFFER

udgår

Begrundelse

Vedtages ændringsforslag 16, vil samtlige forurenende stoffer blive opført i bilag I, del A,
uden skelnen mellem "prioriterede stoffer" og "andre forurenende stoffer". Overskriften på 
del B bortfalder herved.

Ændringsforslag 18
BILAG I, DEL C, PUNKT 3, AFSNIT 2

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

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

Niveauet for den naturlige koncentration kan have stor betydning for overholdelsen af 
miljøkvalitetskravene, også selvom værdien for den naturlige koncentration som sådan ligger 
under EQS-niveauet. Medlemsstaterne kan tage hensyn hertil.

Anden del af dette ændringsforslag er af sproglig karakter: begrebet metallers 
biotilgængelighed omtales ikke længere i den franske sprogudgave, således som det gør i den 
engelske udgave.

Ændringsforslag 19
BILAG II

Bilag X, tabel, linje 33 a -33 i (nye) (direktiv 2000/60/EF)

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

(33a) ikke relevant xxx-xxx-x DDT i alt1 X
(33b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 aldrin X
(33d) 60-57-1 200-484-5 dieldrin X
(33e) 72-20-8 200-775-7 endrin X
(33f) 465-73-6 207-366-2 isodrin X
(33g) 56-23-5 200-262-8 tetrachlormethan X
(33h) 127-18-4 204-825-9 tetrachlorethylen X
(33i) 79-01-6 201-167-4 trichlorethylen X

DDT i alt udgøres af summen af isomererne 1,1,1-trichlor-2,2bis (p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 50-29-
3), 1,1,1-trichlor-2-(o-chlorphenyl)-2-(p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 789-02-6), 1,1-dichlor-2,2bis (p-
chlorphenyl)ethylen (CAS-nummer 72-55-9) og 1,1-dichlor-2,2bis (p-chlorphenyl)ethan (CAS-nummer 72-
54-8).
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BEGRUNDELSE

Nærværende direktiv bygger på en forpligtelse, der indgår i direktivet om fastsættelsen af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger. I rammedirektivets artikel 16 anføres 
således en række tilfælde, hvor Kommissionen skal fremlægge forslag til specifikke 
foranstaltninger mod vandforurening forårsaget af enkelte forurenende stoffer eller grupper af 
forurenende stoffer, der udgør en væsentlig risiko for vandmiljøet eller via vandmiljøet, 
opstille en liste over prioriterede stoffer, herunder de prioriterede farlige stoffer, samt 
fastsætte kvalitetskrav for koncentration af prioriterede stoffer i overfladevand, sediment eller 
biota.

Med disse miljøkvalitetskrav sættes der grænser for koncentrationen af et bestemt forurenende 
stof eller en gruppe af forurenende stoffer i vand, sediment eller biota, som ikke bør 
overskrides af hensyn til menneskers sundhed og miljøet (artikel 2, nr. 35, i rammedirektivet). 
Nærværende direktiv stiller således forslag til grænser for, hvor stor koncentrationen i 
overfladevand må være for 41 typer pesticider, tungmetaller eller andre farlige kemiske 
stoffer, der udgør en særlig risiko for vandfauna og -flora samt menneskers sundhed. 
Kommissionen bekræfter, at den ved udarbejdelsen af sit forslag nøje har undersøgt 
muligheden for på fællesskabsplan at indføre specifikke kontrolforanstaltninger for 
prioriterede stoffer. En miljøvurdering af forslaget skulle således have vist, at iværksættelsen
af sådanne foranstaltninger på nuværende tidspunkt ikke forekom hensigtsmæssig i
betragtning af de mange fællesskabsinstrumenter, der allerede var vedtaget eller var under 
vedtagelse med henblik på at reducere emissionerne.

Det forekommer derfor hensigtsmæssigt at klargøre sammenhængen mellem de to tekster og 
eliminere uklarhederne. I denne forbindelse er det navnlig vigtigt at foretage en vurdering af 
de opstillede målsætninger og de foreslåede foranstaltninger til at nå disse på baggrund af 
forpligtelserne i henhold til rammedirektivet samt overveje disses relevans.

I denne forbindelse vil ordføreren gerne understrege, at nærværende afledte direktiv indgår i 
en samlet plan for bekæmpelsen af visse såkaldte prioriterede stoffer i overfladevand. Der er 
således ikke i første række tale om at fastsætte kriterier for drikkevand. Kommissionen er ikke 
fremkommet med forslag til kontrolforanstaltninger for udledninger ud fra den overvejelse, at 
der allerede findes lovtekster herom (REACH, IPPC ...). Det er imidlertid vigtigt at sørge for, 
at disse tekster ikke modsiger eller overlapper hinanden, og navnlig at der ikke findes kilder 
til emission, udledninger eller tab, som falder uden for direktivet, dog under hensyntagen til 
visse historisk betingede og naturlige forekomster af visse stoffer.

Ordføreren har bestræbt sig på at finde svar på overstående spørgsmål og ligeledes forholde 
sig til problematikken omkring diffus forurening. Ordføreren henstiller ligeledes til
Kommissionen, at den udarbejder fælles metoder med henblik på at opnå et hensigtsmæssigt 
beskyttelsesniveau og for at undgå konkurrenceforvridning.

Med Kommissionens forslag indføres der en skelnen mellem prioriterede stoffer og andre 
forurenende stoffer. En sådan skelnen kan kun føre til forvirring, og ordføreren foreslår 
derfor, at disse otte "andre forurenende stoffer" opføres som prioriterede stoffer og endda som 
farlige prioriterede stoffer i betragtning af deres særlige virkninger.

De særlige spørgsmål omkring havneområder bør ligeledes tages op. Havne udgør områder, 
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hvor stoffer i suspension er i stærk udvikling som følge af uddybningsarbejder. Det er derfor 
nødvendigt at finde hensigtsmæssige løsninger på denne særlige situation.

Ordføreren opfordrer Kommissionen til at tage spørgsmålet om forurening fra tredjelande op 
til behandling.

Det er i øvrigt ordførerens opfattelse, at en række spørgsmål bør tages op til debat. Visse af de 
samtalepartnere, ordføreren har været i kontakt med under forberedelsen af nærværende 
betænkning, har f.eks. givet udtryk for deres undren over den manglende overensstemmelse 
mellem visse af miljøkvalitetskravene og den metodologi, som fremgår af CIRCA's
(Communication & Information Resource Centre Administrator) dokumenter. Ordføreren 
understreger derfor det nødvendige i at tage en teknisk debat om følgende stoffer: benzen, 
cadmium, hexachlorbutadien, kviksølv, nikkel, bly og PAH (polyaromatiske kulbrinter). Det 
fremgik af disse samtaler, at der navnlig hersker uenighed om EQS-værdierne på 0,05 µg.L-1 
for kviksølv, hvor der ikke er taget højde for den sekundære forgiftning forbundet med
methylkviksølv, og på 0,2 µg.L-1 for cadmium. Hvad angår forureningsuheld, bør eventuelle 
undtagelser fra nærværende direktiv stemme overens med vandrammedirektivet, hvilket 
Kommissionen bedes afklare.
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