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Teckenförklaring

* Samrådsförfarandet
majoritet av de avgivna rösterna

**I Samarbetsförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

**II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

*** Samtyckesförfarandet
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget

***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna

***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten

***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen)
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet

(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.)

Ändringsförslag till lagtexter

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande.
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring av direktiv 2000/60/EG
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen)

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2006)0397)1,

– med beaktande av artiklarna 251.2 och 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C6-0243/2006),

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen,

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi, utskottet för 
jordbruk och landsbygdens utveckling samt fiskeriutskottet (A6-.../2007).

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet.

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att lägga fram en ny text för parlamentet om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt.

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt.

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
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. Föroreningar bör så 
långt det är möjligt konstateras och 
hanteras vid källan på det mest 

  
1 Ännu ej offentliggjort i EUT.
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ekonomiska och miljövänliga sättet.

Motivering

Texten knyter an till skäl 11 i ramdirektivet om vatten och behovet av att reglera 
föroreningarna vid källan samt med hjälp av miljökvalitetsnormer. Tillämpningen av denna 
princip bör vara förenlig med artikel 4 i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 2
SKÄL 22A (nytt)

(22a) I enlighet med artikel 174 i 
fördraget och såsom upprepats i 
direktiv 2000/60/EG skall gemenskapen 
när den utarbetar sin miljöpolitik beakta 
tillgängliga vetenskapliga och tekniska 
data, miljöförhållanden i gemenskapens 
olika regioner, den ekonomiska och 
sociala utvecklingen i gemenskapen som 
helhet och den balanserade utvecklingen i 
regionerna samt de potentiella fördelar 
och kostnader som är förenade med att 
åtgärder vidtas eller inte vidtas.

Motivering

Det finns anledning att framhålla de stora lokala variationerna i vattnets kemiska 
sammansättning liksom att normer och regleringsåtgärder bör vara baserade på senaste 
tillgängliga vetenskapliga och tekniska data (skäl 12 i ramdirektivet).

Ändringsförslag 3
ARTIKEL 1

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

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

Motivering

Här erinras om att ramdirektivet om vatten ligger till grund för direktivet om prioriterade 
ämnen.
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Ändringsförslag 4
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. För att uppnå en god kemisk status hos 
ytvattenförekomsterna i enlighet med 
artikel 4.1 a i direktiv 2000/60/EG skall 
medlemsstaterna se till att 
sammansättningen hos 
ytvattenförekomsterna 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. 

Motivering

Förslaget syftar till att ange normer för god kemisk ytvattenstatus. Med nuvarande lydelse 
anges dock mål (som gäller allt ytvatten i stället för ytvattenförekomster) som inte omfattas av 
ramdirektivet. Ändringsförslaget gör texten förenlig med artikel 4 i ramdirektivet.

Ändringsförslag 5
ARTIKEL 2, PUNKT 3, INLEDNINGEN

3. Medlemsstaterna skall se till att följande 
koncentrationer av hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver inte 
överskrids i villebrådsvävnad (våt vikt) hos 
fisk, mollusker, skaldjur och annan biota: 

3. Medlemsstaterna skall se till att följande 
koncentrationer av hexaklorbensen, 
hexaklorbutadien och kvicksilver inte 
överskrids i villebrådsvävnad (våt vikt) hos 
fisk, mollusker, skaldjur eller annan biota: 

Motivering

Syftet är att undvika att medlemsstaterna tvingas vidta åtgärder avseende en rad olika biota.

Ändringsförslag 6
ARTIKEL 2, PUNKT 3, STYCKE 2

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

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

Motivering

Syftet är att undvika ett stort antal olika vattenkvalitetsnormvärden i de olika 
medlemsstaterna (vilket skulle stå i motsättning till skälen som anförs för detta direktiv).

Ändringsförslag 7
ARTIKEL 2, PUNKT 4, STYCKENA 1A OCH 1B (nya)

Kommissionen skall granska den senaste 
vetenskapliga utvecklingen och de 
tekniska framstegen gällande föreningar 
med polycykliska aromatiska kolväten i 
vattenmiljön och skall förbereda 
fastställandet av 
miljökvalitetsnormvärden för dessa 
föreningar i biota i stället för vatten.
Senast 2011 skall kommissionen lägga 
fram ett förslag till översyn av 
miljökvalitetsnormvärdena för föreningar 
med polycykliska aromatiska kolväten.

Motivering

Förstahandsalternativet bör vara ett reviderat förslag som fastställer 
miljökvalitetsnormvärden i biota, och kommissionen bör förbereda denna översyn. 

Eftersom medlemsstaterna enligt ramdirektivet måste uppfylla kraven i det direktivet senast 
2015 bör kommissionen senast 2011 lägga fram ett förslag om föreningar med polycykliska 
aromatiska kolväten där miljökvalitetsnormvärdena för vatten ersätts med normvärden för 
biota.

Ändringsförslag 8
ARTIKEL 2, PUNKT 5

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

5. För att nå fram till en konsekvent och 
harmoniserad kalkyleringsmetod skall 
kommissionen, i enlighet med det 
förfarande som avses i artikel 21.2 i 
direktiv 2000/60/EG, fastställa de 
obligatoriska metoder som anges i andra 
stycket i punkt 3 i del C i bilaga I till detta 
direktiv.
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Motivering

Konkreta erfarenheter på detta område har visat att analyser och provtagning måste följa 
bestämda normer för att ge jämförbara resultat och relevanta data. I dag saknas lämpliga 
eller standardiserade kontrollmetoder för vissa ämnen.

Ändringsförslag 9
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 genomföra en 
översyn av 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.

Motivering

Uppgifter om vad IPPC-tillstånden bör omfatta är inte relevant i detta direktiv om 
vattenpolitiken.

Ändringsförslag 10
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.

Motivering

Förfarandena måste vara enhetliga för att ge jämförbara resultat och inte snedvrida 
konkurrensen.

Ändringsförslag 11
ARTIKEL 3, PUNKT 5A (ny)

5a. Kommissionen skall ange vilka 
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metoder medlemsstaterna skall använda 
för att utvärdera miljökvalitetsnormerna 
för hamnområden, uttryckta som ett 
medeltal på årsnivå.

Motivering

Den speciella situationen i hamnområden bör också tas upp. I hamnarna varierar mängden 
suspenderade ämnen kraftigt till följd av muddring och det är viktigt att hitta ett lämpligt sätt 
att hantera detta.

Ändringsförslag 12
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 ursprungliga 
källor till prioriterade ämnen (såväl 
punktkällor som diffusa källor) och 
föroreningar som uppräknas i del A och del 
B i bilaga I, för varje avrinningsdistrikt 
eller del av det inom medlemsstatens 
område.

Motivering

Uttrycket ”ursprungliga källor” läggs till för att inte reningsverk skall betraktas som källor 
till prioriterade ämnen. Reningsverk genererar inga prioriterade ämnen och är inte heller 
konstruerade för att avlägsna dem. Registret bör alltså omfatta ”ursprungliga” källor före 
reningsverket, som är förbundet med det kommunala avloppssystemet. Registret bör dessutom 
omfatta såväl diffusa källor som punktkällor.

Ändringsförslag 13
ARTIKEL 4, PUNKT 6

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.

6. 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 för att 
upprätta registren.



PR\631233SV.doc 11/16 PE 378.719v01-00

SV

Motivering

Analyser och provtagning måste vara enhetliga för att ge jämförbara resultat och 
användbara uppgifter.

Ändringsförslag 14
ARTIKEL 4A (ny)

Artikel 4a
Åtgärder för att minska föroreningen 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 åtgärdsprogrammen som inrättats i 
enlighet med artikel 11 i det direktivet 
även omfattar regleringsåtgärder för 
punktkällor och diffusa källor till 
föroreningar liksom de 
miljökvalitetsnormer som anges i detta 
direktiv.
När åtgärderna utformas bör hänsyn tas 
till att det inte går att undanröja eller fasa 
ut 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.
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 
nya åtgärder för att minska och reglera 
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.
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Motivering

Regleringsåtgärderna bör beaktas när åtgärdsprogrammet utarbetas. Att bara fastställa 
miljökvalitetsnormer skulle innebära att reningssystemen förbättras utan att skyddet av 
ytvattenförekomsterna stärks. Om föroreningarna hejdas vid källan får det en betydande 
effekt på utsläppsminskningen och detta är en hållbar metod som gör det möjligt att uppnå 
målen i ramdirektivet om vatten.
Medlemsstaternas åtgärder bör grunda sig på en bedömning av risker och 
kostnadseffektivitet, och man bör utarbeta ett verktyg som gör det möjligt att mäta spill som 
beror på eller härrör från naturliga processer. 

Ändringsförslag 15
ARTIKEL 4B (ny)

Artikel 4b
Förorening från tredjeland

Senast ett år efter detta direktivs 
ikraftträdande skall kommissionen för 
Europaparlamentet och rådet lägga fram 
en rapport om föroreningar från 
tredjeland. Om behov anses finnas skall 
Europaparlamentet och rådet uppmana 
kommissionen att utarbeta lagförslag med 
utgångspunkt i rapporten.

Motivering

Kommissionen bör behandla frågan om föroreningar som kommer från tredjeland.

Ändringsförslag 16
BILAGA I OCH DEL A, RUBRIKERNA

BILAGA I: 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
PRIORITERADE ÄMNEN OCH VISSA 
ANDRA FÖRORENINGAR

BILAGA I: 
MILJÖKVALITETSNORMER FÖR 
PRIORITERADE ÄMNEN 

DEL A: Miljökvalitetsnormer (EQS) för 
prioriterade ämnen i ytvatten

Miljökvalitetsnormer (EQS) för ytvatten

Motivering

Det finns ingen anledning att skilja mellan prioriterade ämnen och andra föroreningar. 
Därför är det logiskt att redovisa dem i en och samma tabell.
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Ändringsförslag 17
BILAGA I , DEL B, RUBRIKEN

DEL B: Miljökvalitetsnormer (EQS) för 
andra föroreningar

utgår

Motivering

Om ändringsförslag 16 antas kommer samtliga föroreningar att räknas upp i del A i bilaga I 
utan åtskillnad mellan ”prioriterade ämnen” och ”andra föroreningar”. Då behövs inte 
heller någon rubrik ”del B”. 

Ändringsförslag 18
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.

När den naturliga 
bakgrundskoncentrationen för en metall är 
mätbar läggs denna till 
miljökvalitetsnormens värde. 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.

Motivering

De naturliga bakgrundskoncentrationerna kan ha stor betydelse för om resultaten 
överensstämmer med miljökvalitetsnormerna även om den naturliga koncentrationen i sig är 
lägre än dessa. Medlemsstaterna kan ta hänsyn till detta. 

Ändringsförslag 19
BILAGA II

Bilaga X, tabell, raderna 33a till 33i (nya) (direktiv 2000/60/EG)

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

(33a) Ej tillämpligt xxx-xxx-x DDT totalt1 X
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(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 Karbontetraklorid X
(33h) 127-18-4 204-825-9 Tetrakloretylen X
(33i) 79-01-6 201-167-4 Trikloretylen X

__________________
1DDT totalt består av summan av isomererna 1,1,1-triklor-2,2a (p-klorfenyl)etan (CAS-nummer 50-29-3), 
1,1,1-triklor-2 (o-klorfenyl)-2-(p-klorfenyl)etan (CAS-nummer 789-02-6), 1,1-diklor-2,2a (p-klorfenyl)etylen 
(CAS-nummer 72-55-9) och 1,1-diklor-2,2a (p-klorfenyl)etan (CAS-nummer 72-54-8). 
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MOTIVERING

Detta direktiv motiveras av ett krav i direktivet om upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område. Enligt artikel 16 i ramdirektivet skall kommissionen 
lägga fram ett antal förslag: på konkreta åtgärder mot förorening av vatten genom vissa 
förorenande ämnen eller grupper av förorenande ämnen som utgör en betydande risk för eller 
via vattenmiljön, på en lista över prioriterade farliga ämnen och andra prioriterade ämnen och 
på kvalitetsnormer för koncentrationen av prioriterade ämnen i ytvatten, sediment eller biota.

Miljökvalitetsnormerna avser den koncentration av ett visst förorenande ämne eller en viss 
grupp av förorenande ämnen i vatten, sediment eller biota, som, för att skydda människors 
hälsa och miljön, inte bör överskridas (artikel 2.35 i ramdirektivet). I detta förslag till direktiv 
fastställs sålunda gränsvärden för koncentrationen i ytvatten för 41 slags bekämpningsmedel, 
tungmetaller och andra farliga kemiska ämnen som utgör en särskild risk för den akvatiska 
floran och faunan samt för människors hälsa. Kommissionen uppger att den under arbetet med 
förslaget länge övervägde möjligheten att införa särskilda kontrollåtgärder för prioriterade 
ämnen på gemenskapsnivå. Konsekvensanalysen visade dock att några sådana åtgärder inte är 
motiverade i dagsläget, eftersom det redan finns ett stort antal gemenskapsinstrument för att 
minska utsläppen och ännu fler kommer att antas.

Därför finns ett behov av att förtydliga relationen mellan ramdirektivet och detta direktiv och 
undanröja tvetydigheterna. Målen och de åtgärder som föreslås för att uppnå dem bör 
utvärderas i ljuset av de skyldigheter som anges i ramdirektivet, och deras relevans bör 
bedömas.

Föredraganden vill i sammanhanget understryka att detta dotterdirektiv är ett led i en 
övergripande strategi som syftar till att förhindra spridningen av vissa prioriterade ämnen i 
ytvatten. Det främsta målet med direktivet är alltså inte att fastställa kriterier för dricksvatten.

Kommissionen har inte föreslagit några åtgärder för kontrollen av utsläpp eftersom denna 
behandlas i flera andra direktiv (t.ex. REACH och IPPC). Man måste emellertid se till att 
dessa åtgärder inte strider mot eller överlappar varandra, och framför allt att samtliga källor 
till utsläpp och spill omfattas och att hänsyn tas till att vissa ämnen ibland förekommer 
naturligt eller av historiska skäl.

Föredraganden har därför försökt hitta en lösning på ovanstående frågor liksom på problemet 
med diffusa föroreningar. Föredraganden uppmanar också kommissionen att fastställa 
gemensamma metoder för att garantera en tillräcklig skyddsnivå och samtidigt undvika att 
konkurrensen snedvrids.

I kommissionens förslag görs en åtskillnad mellan prioriterade ämnen och andra föroreningar. 
Detta skapar bara förvirring och föredraganden föreslår därför att dessa åtta ”andra 
föroreningar” inkluderas bland de prioriterade ämnena och beroende på sina egenskaper även 
tas upp som farliga prioriterade ämnen.

Den speciella situationen i hamnområden bör också behandlas. I hamnar varierar mängden 
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suspenderade ämnen kraftigt till följd av muddring. Det är således viktigt att hitta ett lämpligt 
sätt att hantera detta.

Föredraganden uppmanar kommissionen att behandla frågan med föroreningar från 
tredjeland.

Slutligen anser föredraganden också att vissa frågor bör tas upp till diskussion. Några av de 
personer som föredraganden var i kontakt med under arbetet med detta betänkande var 
förvånade över att värdena för vissa miljökvalitetsnormer inte stämmer överens med den 
metod som beskrivs i dokumenten på Circa (Communication & Information Resource Centre 
Administrator). Föredraganden understryker därför att en teknisk diskussion måste föras om 
följande ämnen: bensen, kadmium, hexaklorbensen, hexaklorbutadien, kvicksilver, nickel, bly 
och polycykliska aromatiska kolväten. De personer som rådfrågades invände framför allt mot 
miljökvalitetsnormvärdet 0,05 µg.L-1 för kvicksilver, som inte tar hänsyn till 
sekundärförgiftning från metylkvicksilver, och värdet 0,2 µg.L-1 för kadmium. När det gäller 
förorening till följd av olyckor måste de undantag som kan medges enligt detta direktiv vara 
förenliga med ramdirektivet om vatten, och kommissionen bör därför förtydliga dessa.
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