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EVRÓPUÞINGIÐ OG RÁÐ EVRÓPUSAMBANDSINS 
HAFA,

með hliðsjón af stofnsáttmála Evrópubandalagsins, einkum 
1.mgr. 175. gr.,

með hliðsjón af tillögu framkvæmdastjórnarinnar,

með hliðsjón af áliti efnahags- og félagsmálanefndar 
Evrópubandalaganna (1),

að höfðu samráði við svæðanefndina,

í samræmi við málsmeðferðina, sem mælt er fyrir um í 251. gr. 
sáttmálans (2),

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Efnamengun yfirborðsvatns er ógn við vatnsumhverfið 
með áhrifum á borð við bráð og langvinn eiturhrif fyrir 
vatnalífverur, uppsöfnun í vistkerfinu og glötun búsvæða 
og líffræðilegrar fjölbreytni og hún er ógn við heilbrigði 
manna. Mikilvægast er að greina orsakir mengunar og 
bregðast við losun við upptök hennar af eins mikilli 
hagkvæmni og skilvirkni fyrir umhverfið og mögulegt er.

2) Eins og sett er fram í 2. mgr. 174. gr. í sáttmálanum skal 
umhverfisstefna Bandalagsins byggjast á varúðarreglunni 
og þeim meginreglum að gripið skuli til fyrirbyggjandi 
aðgerða, áhersla lögð á úrbætur þar sem tjón á sér stað og 
að mengunarvaldurinn skuli greiða.

3) Samkvæmt 3. mgr. 174. gr. í sáttmálanum skal 
Bandalagið, við mótun umhverfisstefnu sinnar, taka tillit 

(*)  Þessi EB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 348, 24.12.2008, bls. 84. Hennar var 
getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 57/2011 frá 20. maí 
2011 um breytingu á XX viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, sjá 
EES-viðbæti við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins nr. 43, 28.7.2011, bls. 
18. 

(1) Stjtíð. ESB C 97, 28.4.2007, bls. 3.
(2) Álit Evrópuþingsins frá 22. maí 2007 (Stjtíð. ESB C 102 E, 24.4.2008, bls. 

90), sameiginleg afstaða ráðsins frá 20. desember 2007 (Stjtíð. ESB C 71 
E, 18.3.2008, bls. 1) og afstaða Evrópuþingsins frá 17. júní 2008 (hefur enn 
ekki verið birt í Stjórnartíðindum ESB). Ákvörðun ráðsins frá 20. október 
2008.

til fyrirliggjandi, vísindalegra og tæknilegra upplýsinga, 
umhverfisskilyrða á hinum ýmsu svæðum Bandalagsins 
og efnahagslegrar og félagslegrar þróunar í Bandalaginu 
í heild og jafnvægis í þróun á svæðum þess, sem og til 
mögulegs ávinnings og kostnaðar af aðgerðum eða 
aðgerðaleysi.

4) Í ákvörðun Evrópuþingsins og ráðsins nr. 1600/2002/EB 
frá 22. júlí 2002 um sjöttu aðgerðaáætlun Bandalagsins 
á sviði umhverfismála (3) kemur fram að umhverfið 
og heilbrigði og lífsgæði séu meðal mikilvægustu 
forgangsatriða í þeirri áætlun, með sérstakri áherslu á 
þörfinni á því að koma á fót sértækari löggjöf um stefnu í 
vatnsmálum.

5) Í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. 
október 2000 um aðgerðarramma Bandalagsins um stefnu 
í vatnsmálum (4) er mælt fyrir um áætlun gegn mengun 
vatns og að nauðsyn sé á frekari, sértækum ráðstöfunum 
að því er varðar mengunareftirlit og umhverfisgæðakröfur. 
Í þessari tilskipun er mælt fyrir um umhverfisgæðakröfur 
í samræmi við ákvæði og markmið tilskipunar 2000/60/
EB.

6) Í samræmi við 4. gr. tilskipunar 2000/60/EB, einkum a-lið 
1. mgr., skulu aðildarríki gera nauðsynlegar ráðstafanir 
í samræmi við 1. og 8. mgr. 16. gr. þeirrar tilskipunar 
með það fyrir augum að draga jafnt og þétt úr mengun 
af völdum forgangsefna og binda enda á eða stöðva í 
áföngum losun, sleppingu og tap hættulegra forgangsefna.

7) Fjöldi gerða Bandalagsins hafa verið samþykktar frá 
árinu 2000 sem fela í sér ráðstafanir til að draga úr losun 
í samræmi við 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB um einstök 
forgangsefni. Einnig falla margar ráðstafanir á sviði 
umhverfisverndar undir gildissvið annarrar fyrirliggjandi 
löggjafar Bandalagsins. Því skal framkvæmd og 
endurskoðun gildandi gerninga vera forgangsatriði frekar 
en að koma á fót nýjum ráðstöfunum til takmörkunar.

(3) Stjtíð. EB L 242, 10.9.2002, bls. 1.
(4) Stjtíð. EB L 327, 22.12.2000, bls. 1.

TILSKIPUN EVRÓPUÞINGSINS OG RÁÐSINS 2008/105/EB

frá 16. desember 2008

um umhverfisgæðakröfur að því er varðar stefnu í vatnsmálum og um breytingu og síðar 
niðurfellingu á tilskipunum ráðsins 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/EBE, 84/491/EBE og 86/280/

EBE og um breytingu á tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (*)
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8) Að því er varðar stjórnun á losun með tilliti til 
forgangsefna frá punktupptökum og dreifðum upptökum, 
sem um getur í 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB, virðist 
kostnaðarhagkvæmara og eðlilegra fyrir aðildarríki að 
gera viðeigandi ráðstafanir til stjórnunar, ef nauðsyn 
krefur, til viðbótar við framkvæmd annarrar gildandi 
löggjafar Bandalagsins skv. 10. gr. tilskipunar 2000/60/
EB í áætluninni um ráðstafanir sem á að þróa fyrir 
hvert vatnasviðaumdæmi í samræmi við 11. gr. þeirrar 
tilskipunar.

9) Aðildarríki skulu bæta þekkingu og fyrirliggjandi gögn 
um upptök forgangsefna og með hvaða hætti mengun á sér 
stað til að finna markvissa og skilvirka möguleika til að 
draga úr henni. Aðildarríki skulu m.a. vakta set og lífríki, 
eins og við á, með hæfilegu millibili til að afla nægilegra 
gagna fyrir áreiðanlega leitnigreiningu til lengri tíma á 
þeim forgangsefnum sem safnast gjarnan fyrir í seti og/
eða lífverum. Niðurstöður vöktunarinnar, þ.m.t. vöktun 
sets og lífríkis, skulu að svo miklu leyti sem krafist er í 3. 
gr. ákvörðunar Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2455/2001/
EB frá 20. nóvember 2001 um að taka saman skrá yfir 
forgangsefni að því er varðar stefnu í vatnsmálum (5), 
vera gerðar aðgengilegar til notkunar við síðari tillögur 
framkvæmdastjórnarinnar skv. 4. og 8. mgr. 16. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB.

10) Í ákvörðun nr. 2455/2001/EB er sett fram fyrsta skráin yfir 
33 efni eða flokka efna sem sett hafa verið í forgang að 
því er varðar aðgerðir á vettvangi Bandalagsins. Meðal 
þessara forgangsefna hafa tiltekin efni verið skilgreind 
sem hættuleg forgangsefni og aðildarríkin skulu gera 
nauðsynlegar ráðstafanir með tilliti til þeirra með það að 
markmiði að binda enda á eða stöðva í áföngum losun, 
sleppingu og tap. Að því er varðar efni sem koma fyrir 
í náttúrunni eða sem verða til við náttúruleg ferli er 
ekki unnt að binda enda á eða stöðva í áföngum losun, 
sleppingu og tap frá öllum hugsanlegum upptökum. Sum 
efni hafa verið til athugunar og þeim skal skipað í flokka. 
Framkvæmdastjórnin skal halda áfram endurskoðun 
skrárinnar yfir forgangsefni og raða efnum í forgangsröð 
með það að markmiði að grípa til aðgerða á grundvelli 
samþykktra viðmiðana, sem gefa til kynna áhættu sem 
efni hefur í för með sér fyrir vatnsumhverfið eða í gegnum 
vatnsumhverfið, í samræmi við tímaáætlunina, sem 
kveðið er á um í 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB, og leggja 
fram tillögur eins og við á.

11) Í þágu Bandalagsins og til að stuðla að skilvirkari stjórnun 
varðandi verndun yfirborðsvatns er viðeigandi að setja 
umhverfisgæðakröfur fyrir mengunarefni, sem flokkuð 
eru sem forgangsefni, á vettvangi Bandalagsins og láta 
aðildarríkjum það eftir að mæla fyrir um reglur um 
önnur mengunarefni á landsvísu, eftir því sem nauðsyn 

(5) Stjtíð. EB L 331, 15.12.2001, bls. 1.

krefur, með fyrirvara um beitingu viðkomandi reglna 
Bandalagsins. Engu að síður voru átta mengunarefni, 
sem falla undir gildissvið tilskipunar ráðsins 86/280/EBE 
frá 12. júní 1986 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið 
fyrir losun hættulegra efna sem upp eru talin í lista I í 
viðauka við tilskipun 76/464/EBE (6) og eru hluti af 
þeim flokki efna sem aðildarríkin skulu taka tillit til 
þegar þau gera ráðstafanir í því markmiði að ná góðu, 
efnafræðilegu ástandi fyrir árið 2015, með fyrirvara um 
2. og 4. gr. tilskipunar 2000/60/EB, ekki sett á skrána yfir 
forgangsefni. Sameiginlegu kröfurnar, sem settar voru 
fyrir þessi mengunarefni, reyndust þó gagnlegar og því 
er rétt að viðhalda stjórnun fyrir tilstilli þeirra á vettvangi 
Bandalagsins.

12) Því verða ákvæðin varðandi núverandi umhverfis-
gæða markmið, sem mælt er fyrir um í tilskipun ráðsins 
82/176/EBE frá 22. mars 1982 um viðmiðunarmörk og 
gæðamarkmið fyrir losun á kvikasilfri frá rafgreiningu 
alkalí-klóríða (7), tilskipun ráðsins 83/513/EBE frá 26. 
september 1983 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið 
fyrir losun á kadmíum (8), tilskipun ráðsins 84/156/EBE frá 
8. mars 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir 
losun á kvikasilfri frá annarri starfsemi en rafgreiningu 
alkalí-klóríða (9), tilskipun ráðsins 84/491/EBE frá 9. 
október 1984 um viðmiðunarmörk og gæðamarkmið fyrir 
losun á hexaklórsýklóhexani (10) og tilskipun 86/280/
EBE, óþörf og skal fella þau niður.

13) Vatnsumhverfið getur orðið fyrir áhrifum vegna 
efnamengunar til bæði skemmri og lengri tíma og því 
skulu gögn um bæði bráð og langvinn áhrif notuð sem 
grunnur við setningu umhverfisgæðakrafnanna. Til að 
tryggja fullnægjandi vernd fyrir vatnsumhverfið og 
heilbrigði manna skulu umhverfisgæðakröfur, sem settar 
eru fram sem árlegt meðalgildi, ákvarðaðar við þannig 
gildi að þær veiti vernd gegn langtímaváhrifum og skal 
kveða á um leyfilegan hámarksstyrk til varnar gegn 
skammtímaváhrifum.

14) Í samræmi við reglurnar, sem settar eru fram í lið 1.3.4. 
í V. viðauka við tilskipun 2000/60/EB, mega aðildarríki, 
við vöktun á því að farið sé að umhverfisgæðakröfunum, 
þ.m.t. þær sem settar eru fram sem leyfilegur 
hámarksstyrkur, taka upp tölfræðiaðferðir, t.d. útreikning 
hundraðshlutamarks, til að bregðast við einförum, þ.e. 
miklum frávikum frá meðaltalinu, og röngum mælingum 
til að tryggja viðunandi öryggi og nákvæmni. Til að tryggja 
samanburðarhæfi vöktunar í mismunandi aðildarríkjum 
þykir rétt að kveða á um að settar verði ítarlegum reglur 
um slíkar tölfræðiaðferðir með nefndarmeðferð.

(6) Stjtíð. EB L 181, 4.7.1986, bls. 16.
(7) Stjtíð. EB L 81, 27.3.1982, bls. 29.
(8) Stjtíð. EB L 291, 24.10.1983, bls. 1.
(9) Stjtíð. EB L 74, 17.3.1984, bls. 49.
(10) Stjtíð. EB L 274, 17.10.1984, bls. 11.
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15) Að því er varðar meirihluta efna skulu umhverfisgæðakröfur, 
sem settar eru á vettvangi Bandalagsins, eingöngu gilda 
um yfirborðsvatn að svo stöddu. Þegar um er að ræða 
hexaklórbensen, hexaklórbútadíen og kvikasilfur er 
hins vegar ekki hægt að tryggja vernd gegn óbeinum 
áhrifum og fylgieitrun á vettvangi Bandalagsins með 
umhverfisgæðakröfum fyrir yfirborðsvatn eingöngu. 
Því er rétt að setja umhverfisgæðakröfur fyrir lífríki á 
vettvangi Bandalagsins fyrir þessi þrjú efni. Í því skyni 
að gera aðildarríkjum kleift að vera sveigjanleg gagnvart 
vöktunaraðferð þeirra skulu ríkin eiga þess kost að 
annaðhvort vakta og beita þessum umhverfisgæðakröfum 
fyrir lífríki eða setja strangari umhverfisgæðakröfur fyrir 
yfirborðsvatn sem veita sama verndarstig.

16) Enn fremur skulu aðildarríki eiga þess kost að 
setja umhverfisgæðakröfur fyrir set og/eða lífríki á 
landsvísu og beita þeim umhverfisgæðakröfum í stað 
umhverfisgæðakrafnanna fyrir vatn sem settar eru fram 
í þessari tilskipun. Slíkar umhverfisgæðakröfur skal 
setja með gegnsæju ferli sem felur í sér tilkynningar 
til framkvæmdastjórnarinnar og annarra aðildarríkja 
til að tryggja verndun sem er jafngild því sem fæst 
með umhverfisgæðakröfunum fyrir vatn sem settar 
eru á vettvangi Bandalagsins. Framkvæmdastjórnin 
skal taka þessar tilkynningar saman í skýrslu sinni um 
framkvæmd tilskipunar 2000/60/EB. Einnig teljast set og 
lífríki áfram mikilvægur efniviður við vöktun tiltekinna 
efna með umtalsverða uppsöfnunargetu. Til að leggja 
mat á langtímaáhrif af starfsemi manna og leitni skulu 
aðildarríki gera ráðstafanir, með fyrirvara um 4. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB, með það að markmiði að tryggja 
að núverandi mengun í lífríki og seti muni ekki aukast á 
marktækan hátt.

17) Í samræmi við 13. gr. tilskipunar 2000/60/EB og 5. 
lið A-liðar VII. viðauka við þá tilskipun skulu allar 
undanþágur frá beitingu umhverfisgæðakrafna fyrir 
forgangsefni sem gilda um vatnshlot í samræmi við 4., 
5. og 6. mgr. 4. gr. þeirrar tilskipunar, að teknu tilliti til 8. 
og 9. mgr. 4. gr. hennar, tilkynntar í stjórnunaráætlunum 
fyrir vatnasviðaumdæmi. Ef kröfurnar í 4. gr. tilskipunar 
2000/60/EB, þ.m.t. skilyrði fyrir veitingu undanþágna, 
eru uppfylltar má starfsemi, þ.m.t. dýpkun og siglingar, 
sem leiðir til sleppingar, losunar og taps forgangsefna fara 
fram.

18) Aðildarríki verða að fara að tilskipun ráðsins 98/83/
EB frá 3. nóvember 1998 um gæði neysluvatns (11) og 
stjórna yfirborðsvatnshlotum sem notuð eru til töku 
drykkjarvatns í samræmi við 7. gr. tilskipunar 2000/60/
EB. Þessi tilskipun skal því framkvæmd án þess að hafa 
áhrif á þær kröfur sem kunna að kalla á strangari kröfur.

(11) Stjtíð. EB L 330, 5.12.1998, bls. 32.

19) Í nágrenni losunar frá punktupptökum er styrkur 
mengunarefna venjulega meiri en umhverfisstyrkurinn 
í vatni. Því skulu aðildarríki eiga þess kost að nota 
blöndunarsvæði, svo framarlega sem þau hafi ekki áhrif 
á það að farið sé að viðkomandi umhverfisgæðakröfum 
fyrir aðra hluta yfirborðsvatnshlotsins. Umfang 
blöndunarsvæða skal takmarkast við nágrenni 
losunarstaðar og vera hóflegt. Í samræmi við 4. mgr. 3. 
gr. tilskipunar 2000/60/EB skulu aðildarríki tryggja, eftir 
því sem við á, að kröfur um að umhverfismarkmiðunum, 
sem sett eru fram í 4. gr. þeirrar tilskipunar, sé náð 
verði samræmdar fyrir allt vatnasviðaumdæmið, þ.m.t. 
tilgreining blöndunarsvæða í vatnshlotum sem ná yfir 
landamæri.

20) Nauðsynlegt er að gæta þess að markmiðum sé fylgt að 
því er varðar að binda enda á eða stöðva í áföngum og 
draga úr mengun, eins og tilgreint er í a-lið 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB, og tryggja að mat á uppfyllingu 
skuldbindinga sé gagnsætt, einkum að því er varðar 
hvernig tekist er á við marktæka losun, sleppingu og tap 
sem verður vegna starfsemi manna. Enn fremur getur 
tímaáætlun í tengslum við það að binda enda á, stöðva í 
áföngum og draga úr mengun aðeins tengst tiltekinni skrá. 
Einnig ætti að vera mögulegt að leggja mat á beitingu 4. 
til 7. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/60/EB. Að auki er þörf á 
viðeigandi tæki til magnákvörðunar á tapi efna í náttúrunni 
eða tapi sem verður við náttúruleg ferli, en í slíkum 
tilvikum er ekki að fullu hægt að binda enda á eða stöðva 
í áföngum mengun frá öllum hugsanlegum upptökum. 
Til að uppfylla þessar þarfir skal hvert aðildarríki taka 
saman skrá yfir losun, sleppingu og tap fyrir hvert 
vatnasviðaumdæmi eða hluta vatnasviðaumdæmis á 
yfirráðasvæði sínu.

21) Til að forðast tvíverknað við samantekt þessara skráa og 
tryggja samfellu í þessum skrám og öðrum fyrirliggjandi 
verkfærum í tengslum við vernd yfirborðsvatns skulu 
aðildarríkin nota upplýsingar sem aflað var samkvæmt 
tilskipun 2000/60/EB og reglugerð Evrópuþingsins og 
ráðsins (EB) nr. 166/2006 frá 18. janúar 2006 um að koma 
á fót Evrópuskrá yfir losun og flutning mengunarefna (12).

22) Til að tryggja samræmda vernd yfirborðsvatns skulu 
aðildarríki, sem deila yfirborðsvatnshlotum, samræma 
vöktunarstarfsemi sína og, eftir því sem við á, samantekt 
skráa.

(12) Stjtíð. ESB L 33, 4.2.2006, bls. 1.
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23) Til að bregðast betur við þörfum aðildarríkjanna skal þeim 
vera kleift að velja viðeigandi eins árs viðmiðunartímabil til 
að mæla grunngildi fyrir skrána. Hins vegar skal taka tillit 
til þeirrar staðreyndar að tap við notkun varnarefna getur 
verið afar mismunandi eftir árum vegna ólíks umfangs 
notkunar, t.d. vegna ólíkra veðurfarsskilyrða. Því skulu 
aðildarríkin geta valið þriggja ára viðmiðunartímabil fyrir 
tiltekin efni sem falla undir tilskipun ráðsins 91/414/EBE 
frá 15. júlí 1991 um markaðssetningu plöntuvarnarefna 
(13).

24) Til að nýta skrána sem best er við hæfi að ákveða frest 
fyrir framkvæmdastjórnina til að sannprófa að framfarir 
eigi sér stað varðandi losun, sleppingu og tap með tilliti 
til þeirra markmiða sem sett eru fram í a-lið 1. mgr. 4. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB, með fyrirvara um 4. og 5. mgr. 4. 
gr. þeirrar tilskipunar.

25) Útfæra skal tæknilegar leiðbeiningar til að stuðla að 
samhæfingu aðferða sem aðildarríkin nota til að taka 
saman skrár um losun, sleppingu og tap, þ.m.t. tap vegna 
mengunarefna sem safnast hafa fyrir í seti.

26) Fjöldi aðildarríkja verður fyrir áhrifum vegna mengunar 
sem á upptök sín utan lögsögu þeirra. Því er rétt að 
taka skýrt fram að aðildarríki myndi ekki bregðast 
skuldbindingum sínum samkvæmt þessari tilskipun með 
því að fara yfir gildi tiltekinnar umhverfisgæðakröfu 
vegna slíkrar mengunar yfir landamæri, að því tilskildu að 
tiltekin skilyrði séu uppfyllt og að það hafi nýtt sér, eftir 
því sem við á, viðkomandi ákvæði tilskipunar 2000/60/
EB.

27) Framkvæmdastjórnin skal, á grundvelli skýrslna frá 
aðildarríkjum og í samræmi við 15. gr. tilskipunar 
2000/60/EB, endurskoða þörfina á því að breyta gildandi 
gerningum og þörfina á frekari, sértækum ráðstöfunum 
á vettvangi Bandalagsins, t.d. varðandi stjórnun á 
losun, og, ef við á, leggja fram viðeigandi tillögur. 
Framkvæmdastjórnin skal greina Evrópuþinginu og 
ráðinu frá niðurstöðum þessarar endurskoðunar með 
skírskotun til skýrslunnar skv. 1. mgr. 18 gr. tilskipunar 
2000/60/EB. Þegar framkvæmdastjórnin gerir tillögur um 
ráðstafanir varðandi stjórnun á losun, með hliðsjón af 10. 
gr. tilskipunar 2000/60/EB, skal hún taka tillit til gildandi 
krafna um stjórnun á losun, eins og þeirra sem kveðið er 
á um í tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2008/1/EB frá 
15. janúar 2008 um samþættar mengunarvarnir og eftirlit 
með mengun (14), og nýjustu framfara í tækni til að draga 
úr mengun.

(13) Stjtíð. EB L 230, 19.8.1991, bls. 1.
(14) Stjtíð. ESB L 24, 29.1.2008, bls. 8.

28) Viðmiðanirnar, sem nota má til að ákvarða þau efni sem 
eru þrávirk, eitruð og safnast fyrir í lífverum, svo og 
efni sem gefa tilefni til jafnmikilla áhyggna, þ.e. mjög 
þrávirk og safnast fyrir í lífverum í miklum mæli, eins og 
um getur í tilskipun 2000/60/EB, eru settar í tæknilegu 
leiðbeiningunum um mat á áhættu til stuðnings tilskipunar 
framkvæmdastjórnarinnar 93/67/EBE frá 20. júlí 1993 um 
meginreglur við mat á áhættu sem mönnum og umhverfi 
stafar af efnum sem tilkynnt eru í samræmi við tilskipun 
ráðsins 67/548/EBE (15), tilskipunar Evrópuþingsins og 
ráðsins 98/8/EB frá 16. febrúar 1998 um markaðssetningu 
sæfiefna (16) og reglugerðar Evrópuþingsins og ráðsins 
(EB) nr. 1907/2006 frá 18. desember 2006 um skráningu, 
mat, leyfisveitingu og takmarkanir, að því er varðar efni 
(efnareglurnar (REACH)) og um stofnun Efnastofnunar 
Evrópu (17). Til að tryggja samkvæmni í löggjöf 
Bandalagsins skal þessum viðmiðunum aðeins beitt að 
því er varðar efnin sem eru til endurskoðunar samkvæmt 
ákvörðun nr. 2455/2001/EB og skal X. viðauka við 
tilskipun 2000/60/EB skipt út til samræmis við það.

29) Skuldbindingarnar, sem mælt er fyrir um í tilskipununum 
sem taldar eru upp í IX. viðauka við tilskipun 2000/60/
EB, hafa þegar verið teknar upp í tilskipun 2008/1/EB 
og tilskipun 2000/60/EB og hægt er að ábyrgjast a.m.k. 
sama verndarstig ef umhverfisgæðakröfunum er viðhaldið 
eða þær endurskoðaðar. Til að tryggja samræmda nálgun 
gagnvart efnamengun yfirborðsvatns og til að einfalda og 
skýra gildandi löggjöf Bandalagsins á því sviði er rétt að 
fella, samkvæmt tilskipun 2000/60/EB, úr gildi tilskipanir 
82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/EBE, 84/491/EBE og 
86/280/EBE frá og með 22. desember 2012.

30) Tilmælin, sem um getur í tilskipun 2000/60/EB, 
einkum þau frá vísindanefndinni um eiturhrif, eiturhrif í 
umhverfinu og umhverfið, hafa verið tekin til greina.

31) Í samræmi við 34. lið. samstarfssamningsins milli 
stofnana um betri lagasetningu (18) eru aðildarríkin hvött 
til þess, bæði í eigin þágu og í þágu Bandalagsins, að taka 
saman og birta sínar eigin töflur sem sýna samsvörun milli 
þessarar tilskipunar og lögleiðingarráðstafananna, eftir 
því sem kostur er.

(15) Stjtíð. EB L 227, 8.9.1993, bls. 9.
(16) Stjtíð. EB L 123, 24.4.1998, bls. 1.
(17) Stjtíð ESB L 396, 30.12.2006, bls. 1; leiðrétt í Stjtíð. ESB L 136, 29.5.2007, 

bls. 3.
(18) Stjtíð. ESB C 321, 31.12.2003, bls. 1.
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32) Þar eð aðildarríkin geta ekki fyllilega náð markmiði 
þessarar tilskipunar, þ.e. góðu efnafræðilegu 
ástandi yfirborðsvatns með því að mæla fyrir um 
umhverfisgæðakröfur fyrir forgangsefni og tiltekin 
önnur mengunarefni, og því verður betur náð á vettvangi 
Bandalagsins til að viðhalda sama verndarstigi fyrir 
yfirborðsvatn í gervöllu Bandalaginu, er Bandalaginu 
heimilt að samþykkja ráðstafanir í samræmi við 
dreifræðisregluna eins og fram kemur í 5. gr. sáttmálans. 
Í samræmi við meðalhófsregluna, eins og hún er sett fram 
í þeirri grein, er ekki gengið lengra en nauðsyn krefur í 
þessari tilskipun til að ná þessu markmiði.

33) Nauðsynlegar ráðstafanir til framkvæmdar þessari 
tilskipun skulu samþykktar í samræmi við ákvörðun 
ráðsins 1999/468/EB frá 28. júní 1999 um reglur um 
meðferð framkvæmdavalds sem framkvæmdastjórninni 
er falið19.

34) Einkum skal framkvæmdastjórnin hafa heimild til að 
breyta 3. lið í B-hluta I. viðauka við þessa tilskipun. Þar 
eð þessi ráðstöfun er almenns eðlis og henni er ætlað 
að breyta veigalitlum þáttum þessarar tilskipunar eða 
felast í því að veigalitlum þáttum er bætt við hana skal 
hún samþykkt í samræmi við reglunefndarmeðferð með 
grannskoðun sem mælt er fyrir um í 5. gr. a í ákvörðun 
1999/468/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Efni.

Í þessari tilskipun er mælt fyrir um umhverfisgæðakröfur fyrir 
forgangsefni og tiltekin önnur mengunarefni, eins og kveðið er 
á um í 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB, með það að markmiði að 
ná góðu efnafræðilegu ástandi yfirborðsvatns og í samræmi við 
ákvæði og markmið 4. gr. þeirrar tilskipunar.

2. gr.

Skilgreiningar

Í þessari tilskipun gilda skilgreiningarnar í 2. gr. tilskipunar 
2000/60/EB.

3. gr.

Umhverfisgæðakröfur

1. Í samræmi við 1. gr. þessarar tilskipunar og 4. gr. tilskipunar 
2000/60/EB skulu aðildarríki nota þær umhverfisgæðakröfur 

(19) Stjtíð. EB L 184, 17.7.1999, bls. 23.

sem mælt er fyrir um í A-hluta I. viðauka við þessa tilskipun að 
því er varðar yfirborðsvatnshlot.

Aðildarríki skulu nota umhverfisgæðakröfurnar fyrir 
yfirborðsvatnshlot í samræmi við þær kröfur sem mælt er fyrir 
um í B-hluta I. viðauka.

2. Aðildarríki geta kosið að nota umhverfisgæðakröfur fyrir 
set og/eða lífríki í stað þeirra sem mælt er fyrir um í A-hluta 
I. viðauka að því er varðar tiltekna flokka yfirborðsvatns. 
Aðildarríki sem nýta sér þann kost skulu:

a) nota umhverfisgæðakröfu, sem hljóðar upp á 20 μg/kg fyrir 
kvikasilfur og sambönd þess, og/eða umhverfisgæðakröfu, 
sem hljóðar upp á 10 μg/kg fyrir hexaklórbensen, og/eða 
umhverfisgæðakröfu, sem hljóðar upp á 55 μg/kg fyrir 
hexaklórbútadíen, og þessar umhverfisgæðakröfur skulu 
gilda um vef (blautvigt) þar sem valinn er sá vísir sem best 
á við fyrir fiska, lindýr, krabbadýr og aðrar lífverur,

b) setja og nota umhverfisgæðakröfur, aðrar en þær sem getið 
er í a-lið fyrir set og/eða lífríki að því er varðar tiltekin efni. 
Með þessum umhverfisgæðakröfum skal ná a.m.k. sama 
verndarstigi og með umhverfisgæðakröfunum fyrir vatn 
sem settar eru fram í A-hluta I. viðauka,

c) ákvarða hversu tíð vöktun á lífríki og/eða seti skuli vera 
fyrir þau efni sem nefnd eru í a- og b-lið. Vöktun skal þó 
fara fram a.m.k. einu sinni ár hvert, nema tækniþekking og 
sérfræðimat réttlæti aðra tímaviðmiðun, og

d) tilkynna framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum, 
fyrir milligöngu nefndarinnar sem um getur í 21. gr. tilskipunar 
2000/60/EB, um efnin sem umhverfisgæðakröfurnar hafa 
verið settar fyrir í samræmi við b-lið, ástæður og grundvöll 
þeirrar nálgunar sem valin er, aðrar umhverfisgæðakröfur 
sem settar eru, þ.m.t. gögn og aðferðir sem beitt var 
við ákvörðun  þeirra umhverfisgæðakrafna, þá flokka 
yfirborðsvatns sem þær myndu gilda um og tíðni ráðgerðrar 
vöktunar, ásamt rökstuðningi fyrir þeirri tíðni.

Framkvæmdastjórnin skal einnig leggja fram samantekt 
tilkynninga skv. d-lið hér á undan og 9. athugasemd við A-hluta 
I. viðauka í skýrslunum sem birtar eru í samræmi við 18. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB.
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3. Aðildarríki skulu sjá til þess að unnin sé leitnigreining 
til lengri tíma á styrk þeirra forgangsefna, sem tilgreind eru í 
A-hluta I. viðauka og sem hafa tilhneigingu til að safnast fyrir 
í seti og/eða lífríki, með sérstakri áherslu á efni nr. 2, 5, 6, 7, 
12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28 og 30, á grundvelli vöktunar 
á ástandi vatns sem unnin er í samræmi við 8. gr. tilskipunar 
2000/60/EB. Þau skulu gera ráðstafanir í því markmiði að 
tryggja, með fyrirvara um 4. gr. tilskipunar 2000/60/EB, 
að styrkur þeirra aukist ekki á marktækan hátt í seti og/eða 
viðkomandi lífríki.

Aðildarríki skulu ákvarða tíðni vöktunar á seti og/eða lífríki til 
að fá nægileg gögn til áreiðanlegrar leitnigreiningar til lengri 
tíma. Til viðmiðunar skal vöktun fara fram á þriggja ára fresti, 
nema tækniþekking og sérfræðimat réttlæti aðra tímaviðmiðun.

4. Framkvæmdastjórnin skal kanna tækni- og vísindalegar 
framfarir, þ.m.t. niðurstöður áhættumats, sem um getur í a- og 
b-lið 2. mgr. 16. gr. tilskipunar 2000/60/EB, og upplýsingar frá 
skráningu efna, sem eru gerðar aðgengilegar öllum skv. 119. gr. 
reglugerðar (EB) nr. 1907/2006, og, ef nauðsyn krefur, leggja 
til endurskoðun á umhverfisgæðakröfunum, sem mælt er fyrir 
um í A-hluta I. viðauka við þessa tilskipun, í samræmi við 
málsmeðferðina sem mælt er fyrir um í 251. gr. sáttmálans og í 
samræmi við tímaáætlunina sem kveðið er á um í 4. mgr. 16. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB.

5. Ákvæðum 3. liðar B-hluta I. viðauka við þessa tilskipun 
má breyta í samræmi við reglunefndarmeðferðina með 
grannskoðun sem um getur í 3. mgr. 9. gr. þessarar tilskipunar.

4. gr.

Blöndunarsvæði

1. Aðildarríki geta tilgreint blöndunarsvæði í nánd við 
losunarstaði. Styrkur eins eða fleiri efna, sem tilgreind 
eru í A-hluta I. viðauka, má vera meiri en viðkomandi 
umhverfisgæðakröfur segja til um innan slíkra blöndunarsvæða, 
ef þau hafa ekki áhrif á að aðrir hlutar yfirborðsvatnshlotsins 
samræmist þeim kröfum.

2. Aðildarríki sem tilnefna blöndunarsvæði skulu í 
stjórnunaráætlunum fyrir vatnasviðaumdæmi, sem gerðar eru í 
samræmi við 13. gr. tilskipunar 2000/60/EB, láta fylgja lýsingu 
á:

a) þeirri nálgun og þeim aðferðum, sem beitt er til að skilgreina 
slík svæði, og

b) ráðstöfunum sem gerðar eru í því markmiði að draga úr 
umfangi blöndunarsvæða í framtíðinni, svo sem skv. k-lið 
3. mgr. 11. gr. tilskipunar 2000/60/EB, eða með því að 
endurskoða leyfi sem um getur í tilskipun 2008/1/EB eða 
fyrri reglusetningu sem um getur í g-lið 3. mgr. 11. gr. 
tilskipunar 2000/60/EB.

3. Aðildarríki, sem tilnefna blöndunarsvæði, skulu tryggja að 
umfang hvers slíks svæðis sé:

a) takmarkað við nágrenni losunarstaðar,

b) hóflegt, með hliðsjón af styrk mengunarefna við losunarstað 
og skilyrðum varðandi losun mengunarefna sem finna má í 
fyrri reglusetningum, t.d. samþykktum og/eða leyfum, sem 
um getur í g-lið 3. mgr. 11. gr. tilskipunar 2000/60/EB og 
öllum öðrum viðkomandi lögum Bandalagsins, í samræmi 
við beitingu bestu, fáanlegu tækni og 10. gr. tilskipunar 
2000/60/EB, einkum eftir að fyrri reglusetningar hafa verið 
endurskoðaðar.

4. Tæknilegar leiðbeiningar varðandi tilnefningu 
blöndunarsvæða skulu samþykktar í samræmi við 
reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þessarar 
tilskipunar.

5. gr.

Skrá yfir losun, sleppingu og tap

1. Á grundvelli upplýsinga, sem aflað er í samræmi við 
5. og 8. gr. tilskipunar 2000/60/EB, skv. reglugerð (EB) nr. 
166/2006 og önnur fáanleg gögn, skulu aðildarríkin taka saman 
skrá, þ.m.t. kort, yfir losun, sleppingu og tap allra forgangsefna 
og mengunarefna sem tilgreind eru í A-hluta I. viðauka við 
þessa tilskipun fyrir hvert vatnasviðaumdæmi eða hluta 
vatnasviðaumdæmis innan yfirráðasvæðis þeirra, þ.m.t. styrkur 
þeirra í seti og lífríki, eftir því sem við á.

2. Viðmiðunartímabilið fyrir mat á gildum fyrir 
mengunarvalda, sem á að færa inn í skrárnar sem um getur í 1. 
mgr., skal vera eitt ár milli 2008 og 2010.

Þegar um er að ræða forgangsefni eða mengunarefni, sem falla 
undir tilskipun 91/414/EBE, má þó reikna gildin, sem færð eru 
inn, sem meðalgildi fyrir árin 2008, 2009 og 2010.

3. Aðildarríki skulu tilkynna framkvæmdastjórninni um 
skrárnar sem teknar eru saman skv. 1. mgr. þessarar greinar, 
þ.m.t. viðkomandi viðmiðunartímabil, í samræmi við 
tilkynningarskylduna skv. 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2000/60/
EB.



7.10.2011 Nr. 55/181EES-viðbætir við Stjórnartíðindi Evrópusambandsins

4. Aðildarríki skulu uppfæra skrár sínar sem hluta af mati 
á greiningunum sem tilgreindar eru í 2. mgr. 5. gr. tilskipunar 
2000/60/EB.

Viðmiðunartímabilið fyrir ákvörðun gilda í uppfærðu skránum 
skal vera árið áður en greiningunni á að vera lokið. Þegar um 
er að ræða forgangsefni eða mengunarefni, sem falla undir 
tilskipun 91/414/EBE, má reikna gildin, sem færð eru inn, sem 
meðalgildi fyrir síðustu þrjú árin áður en greiningu lýkur.

Aðildarríki skulu birta uppfærðu skrárnar í uppfærðu 
stjórnunaráætlununum sínum fyrir vatnasviðaumdæmi eins og 
mælt er fyrir um í 7. mgr. 13. gr. tilskipunar 2000/60/EB.

5. Framkvæmdastjórnin skal, eigi síðar en árið 2018, 
sannprófa að framfarir eigi sér stað varðandi losun, sleppingu 
og tap, eins og fram kemur í skránni, með tilliti til þess að náð 
verði  því markmiði að draga úr eða binda enda á mengun sem 
mælt er fyrir um í iv. lið a-liðar 1. mgr. 4. gr. tilskipunar 2000/60/
EB, með fyrirvara um 4. og 5. mgr. 4. gr. þeirrar tilskipunar.

6. Tæknilegar leiðbeiningar varðandi samantekt skráa skulu 
samþykktar í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um 
getur í 2. mgr. 9. gr. þessarar tilskipunar.

6. gr.

Mengun sem berst yfir landamæri

1. Aðildarríki telst ekki hafa brugðist skuldbindingum sínum 
samkvæmt þessari tilskipun ef það fer yfir mörk varðandi 
umhverfisgæðakröfu ef það getur sýnt fram á:

a) að farið hafi verið yfir mörkin vegna upptaka mengunar 
utan lögsögu þess,

b) að vegna slíkrar mengunar yfir landamæri hafi aðildarríkinu 
ekki verið kleift að gera skilvirkar ráðstafanir til að uppfylla 
viðkomandi umhverfisgæðakröfu og

c) að það hafi beitt því fyrirkomulagi við samræmingu, sem 
sett er fram í 3. gr. tilskipunar 2000/60/EB, og, eftir því 
sem við á, nýtt sér ákvæði 4., 5. og 6. mgr. 4. gr. þeirrar 
tilskipunar að því er varðar þau vatnshlot sem mengun yfir 
landamæri hefur áhrif á.

2. Aðildarríki skulu beita þeirri aðferð sem mælt er fyrir um í 
12. gr. tilskipunar 2000/60/EB til að láta framkvæmdastjórninni 
í té nauðsynlegar upplýsingar í þeim kringumstæðum sem lýst 
er í 1. mgr. þessarar greinar og samantekt yfir ráðstafanir sem 
gerðar eru í tengslum við mengun yfir landamæri í viðeigandi 

stjórnunaráætlun fyrir vatnasviðaumdæmi í samræmi við 
tilkynningarskylduna skv. 1. mgr. 15. gr. tilskipunar 2000/60/
EB.

7. gr.

Skýrslugjöf og endurskoðun

1. Framkvæmdastjórnin skal, á grundvelli skýrslna frá 
aðildarríkjum, þ.m.t. skýrslur í samræmi við 12. gr. tilskipunar 
2000/60/EB, og einkum þær er varða mengun yfir landamæri, 
endurskoða þörfina á því að breyta gildandi gerðum og þörfina 
á frekari, sértækum ráðstöfunum alls staðar í Bandalaginu, t.d. 
varðandi stjórnun á losun.

2. Framkvæmdastjórnin skal, í tengslum við skýrsluna, sem 
gerð er í samræmi við 1. mgr. 18. gr. tilskipunar 2000/60/EB,  
greina Evrópuþinginu og ráðinu frá eftirfarandi atriðum:

a) niðurstöðunum úr endurskoðuninni, sem um getur í 1. mgr. 
þessarar greinar,

b) ráðstöfunum, sem gerðar eru til að draga úr umfangi 
blöndunarsvæða, sem tilnefnd eru í samræmi við 1. mgr. 4. 
gr. þessarar tilskipunar,

c) niðurstöðunni úr sannprófuninni, sem um getur í 5. mgr. 5. 
gr. þessarar tilskipunar,

d) aðstæðunum varðandi mengun sem á upptök sín utan 
yfirráðasvæðis Bandalagsins.

Ef við á skal framkvæmdastjórnin láta viðeigandi tillögur fylgja 
skýrslunni.

8. gr.

Endurskoðun X. viðauka við tilskipun 2000/60/EB

Framkvæmdastjórnin skal, í tengslum við endurskoðun X. 
viðauka við tilskipun 2000/60/EB, sem kveðið er á um í 4. 
mgr. 16. gr. þeirrar tilskipunar, taka til athugunar m.a. þau 
efni, sem tilgreind eru í III. viðauka við þessa tilskipun, í því 
skyni að greina þau hugsanlega sem forgangsefni eða hættuleg 
forgangsefni. Framkvæmdastjórnin skal gefa Evrópuþinginu og 
ráðinu skýrslu um niðurstöðuna úr endurskoðun sinni eigi síðar 
en 13. janúar 2011. Ef við á skulu skýrslunni fylgja viðeigandi 
tillögur, einkum tillögur um greiningu á nýjum forgangsefnum 
eða hættulegum forgangsefnum eða til að greina tiltekin 
forgangsefni sem hættuleg forgangsefni og setja samsvarandi 
umhverfisgæðakröfur fyrir yfirborðsvatn, set eða lífríki, eftir 
því sem við á.
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9. gr.

Nefndarmeðferð

1. Framkvæmdastjórnin skal njóta aðstoðar nefndarinnar 
sem um getur í 1. mgr. 21. gr. tilskipunar 2000/60/EB.

2. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 5. og 
7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af ákvæðum 8. gr. 
hennar.

Tímabilið, sem mælt er fyrir um í 6. mgr. 5. gr. ákvörðunar 
1999/468/EB, skal vera þrír mánuðir.

3. Þegar vísað er til þessarar málsgreinar gilda ákvæði 1.–4. 
mgr. 5. gr. a og 7. gr. ákvörðunar 1999/468/EB með hliðsjón af 
ákvæðum 8. gr. hennar.

10. gr.

Breyting á tilskipun 2000/60/EB

Í stað X. viðauka við tilskipun 2000/60/EB komi texti II. 
viðauka við þessa tilskipun.

11. gr.

Breytingar á tilskipunum 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/
EBE, 84/491/EBE og 86/280/EBE

1. Í tilskipunum 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/EBE og 
84/491/EBE falli II. viðauki brott.

2. Reitir B í I. til XI. þætti II. viðauka við tilskipun 86/280/
EBE falli brott.

12. gr.

Niðurfelling tilskipana 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/
EBE, 84/491/EBE og 86/280/EBE

1. Tilskipanir 82/176/EBE, 83/513/EBE, 84/156/EBE, 
84/491/EBE og 86/280/EBE skulu felldar úr gildi frá og með 
22. desember 2012.

2. Aðildarríki geta, fyrir 22. desember 2012, hagað vöktun og 
skýrslugjöf í samræmi við 5., 8. og 15. gr. tilskipunar 2000/60/
EB í stað þess að haga slíku í samræmi við þær tilskipanir sem 
um getur í 1. mgr. þessarar greinar.

13. gr.

Lögleiðing

1. Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og 
stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en 
13. júlí 2010.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessar ráðstafanir skal vera í þeim 
tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þær 
eru birtar opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um 
slíka tilvísun.

2. Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu 
ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

14. gr.

Gildistaka

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist 
í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

15. gr.

Viðtakendur

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Strassborg 16. desember 2008.

 Fyrir hönd Evrópuþingsins Fyrir hönd ráðsins,

 forseti forseti

 H.-G. PÖTTERING B. LE MARIE

________
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I. VIÐAUKI

UMHVERFISGÆÐAKRÖFUR FYRIR FORGANGSEFNI OG TILTEKIN ÖNNUR MENGUNAREFNI

A-HLUTI: UMHVERFISGÆÐAKRÖFUR (UGK)

ÁM: Ársmeðaltal

LHS: Leyfilegur hámarksstyrkur

Eining: [μg/l]

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

Nr. Heiti efnis CAS-númer1
ÁM-UGK2

Yfirborðsvatn á 
landi3

ÁM-UGK4

Annað yfirborðsvatn

LHS-UGK5

Yfirborðsvatn á 
landi6

LHS-UGK7

Annað yfirborðsvatn

(1) Alaklór 15972-60-8 0,3 0,3 0,7 0,7

(2) Antrasen 120-12-7 0,1 0,1 0,4 0,4

(3) Atrasín 1912-24-9 0,6 0,6 2,0 2,0

(4) Bensen 71-43-2 10 8 50 50

(5) Brómaður dífenýleter8 32534-81-9 0,0005 0,0002 á ekki við á ekki við

(6) Kadmíum og sambönd þess
(fer eftir vatnshörkuflokkum)9

7440-43-9 ≤ 0,08 (Flokkur 
1)

0,2 ≤ 0,45 (Flokkur 1) ≤ 0,45 (Flokkur 1)

0,08 (Flokkur 2) 0,45 (Flokkur 2) 0,45 (Flokkur 2)

0,09 (Flokkur 3) 0,6 (Flokkur 3) 0,6 (Flokkur 3)

0,15 (Flokkur 4) 0,9 (Flokkur 4) 0,9 (Flokkur 4)

0,25 (Flokkur 5) 1,5 (Flokkur 5) 1,5 (Flokkur 5)

(6a) Koltetraklóríð10 56-23-5 12 12 á ekki við á ekki við

(7) C10–13-klóralkön 85535-84-8 0,4 0,4 1,4 1,4

(8) Klórfenvinfos 470-90-6 0,1 0,1 0,3 0,3

(9) Klórpýrifos (klórpýrifosetýl) 2921-88-2 0,03 0,03 0,1 0,1

(9a) Sýklódíenvarnarefni: Σ = 0,01 Σ = 0,005 á ekki við á ekki við

Aldrín11 309-00-2

Díeldrín12 60-57-1

Endrín13 72-20-8

Ísódrín14 465-73-6

(9b) DDT í heild15 á ekki við 0,025 0,025 á ekki við á ekki við

para-para-DDT17 50-29-3 0,01 0,01 á ekki við á ekki við

(10) 1,2-díklóretan 107-06-2 10 10 á ekki við á ekki við

(11) Díklórmetan 75-09-2 20 20 á ekki við á ekki við

(12) Dí(2-etýlhexýl)þalat (DEHP) 117-81-7 1,3 1,3 á ekki við á ekki við

(13) Díúrón 330-54-1 0,2 0,2 1,8 1,8

(14) Endósúlfan 115-29-7 0,005 0,0005 0,01 0.004

(15) Flúoranten 206-44-0 0,1 0,1 1 1

(16) Hexaklórbensen 118-74-1 0,0118 0,0119 0,05 0,05

(17) Hexaklórbútadíen 87-68-3 0,120 0,121 0,6 0,6

(18) Hexaklórsýklóhexan 608-73-1 0,02 0,002 0,04 0,02

(19) Ísóprótúrón 34123-59-6 0,3 0,3 1,0 1,0
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Heiti efnis CAS-númer1
ÁM-UGK2

Yfirborðsvatn á 
landi3

ÁM-UGK4

Annað yfirborðsvatn

LHS-UGK5

Yfirborðsvatn á 
landi6

LHS-UGK7

Annað yfirborðsvatn

(20) Blý og sambönd þess 7439-92-1 7,2 7,2 á ekki við á ekki við

(21) Kvikasilfur og sambönd þess 7439-97-6 0,0522 0,0523 0,07 0,07

(22) Naftalín 91-20-3 2,4 1,2 á ekki við á ekki við

(23) Nikkel og sambönd þess 7440-02-0 20 20 á ekki við á ekki við

(24) Nónýlfenól (4-nónýlfenól) 104-40-5 0,3 0,3 2,0 2,0

(25) Oktýlfenól ((4-(1,1′,3,3′-tetrametýlbútýl)-
fenól))

140-66-9 0,1 0,01 á ekki við á ekki við

(26) Pentaklórbensen 608-93-5 0,007 0,0007 á ekki við á ekki við

(27) Pentaklórfenól 87-86-5 0,4 0,4 1 1

(28) Fjölarómatísk vetniskolefni (PAH)24 á ekki við á ekki við á ekki við á ekki við á ekki við

Bensó(a)pýren 50-32-8 0,05 0,05 0,1 0,1

Bensó(b)flúoranten 205-99-2 Σ = 0,03 Σ = 0,03 á ekki við á ekki við

Bensó(k)flúoranten 207-08-9

Bensó(g,h,i)perýlen 191-24-2 Σ = 0,002 Σ = 0,002 á ekki við á ekki við

Indenó(1,2,3-cd)pýren 193-39-5

(29) Símasín 122-34-9 1 1 4 4

(29a) Tetraklóretýlen25 127-18-4 10 10 á ekki við á ekki við

(29b) Tríklóretýlen26 79-01-6 10 10 á ekki við á ekki við

(30) Tríbútýltinsambönd (tríbútýltin-plúsjón) 36643-28-4 0,0002 0,0002 0,0015 0,0015

(31) Tríklórbensen 12002-48-1 0,4 0,4 á ekki við á ekki við

(32) Tríklórmetan 67-66-3 2,5 2,5 á ekki við á ekki við

(33) Tríflúralín 1582-09-8 0,03 0,03 á ekki við á ekki við

1 CAS: Upplýsingaþjónusta um íðefni (e. Chemical Abstracts Service).
2 Þessi breyta er umhverfisgæðakrafan, sem er sett fram sem ársmeðalgildi (ÁM-UGS). Ef annað er ekki tekið fram gildir hún um heildarstyrk allra hverfna.
3 Yfirborðsvatn á landi tekur til áa og vatna og tengdra, manngerðra eða mikið breyttra vatnshlota.
4 Þessi breyta er umhverfisgæðakrafan, sett fram sem leyfilegur hámarksstyrkur (LHS-UGS). Ef merkt er við LHS-UGS með „á ekki við“ teljast gildin fyrir ÁM-UGS 

verndandi gegn skammvinnum mengunartoppum frá stöðugri sleppingu þar eð þau eru umtalsvert lægri en gildin sem reiknuð eru á grundvelli bráðra eiturhrifa.
5 Að því er varðar hóp forgangsefna sem falla undir brómaða dífenýletera (nr. 5) í ákvörðun 2455/2001/EB er umhverfisgæðakrafa aðeins sett fyrir efnamyndirnar nr. 28, 

47, 99, 100, 153 og 154.
6 Að því er varðar kadmíum og sambönd þess (nr. 6) eru gildi umhverfisgæðakrafna breytileg eftir hörku vatnsins, sem skipt er í fimm flokka: (flokk 1: < 40 mg CaCO3/l, 

flokk 2: 40 til < 50 mg CaCO3/l, flokk 3: 50 til < 100 mg CaCO3/l, flokk 4: 100 til < 200 mg CaCO3/l og flokk 5: ≥ 200 mg CaCO3/l).
7 Þetta efni er ekki forgangsefni heldur eitt hinna mengunarefnanna þar sem umhverfisgæðakröfurnar eru nákvæmlega eins og þær sem mælt er fyrir um í löggjöfinni sem 

var í gildi fyrir 13. janúar 2009.
8 Heildarmagn DDT felur í sér summu hverfnanna 1,1,1-tríklór-2,2-bis-(p-klórfenýl)etan (CAS-númer 50-29-3; EB-númer 200-024-3); 1,1,1-tríklór-2-(o-klórfenýl)-2-(p-

klórfenýl)etan (CAS-númer 789-02-6; EB-númer 212-332-5); 1,1-díklór-2,2-bis-(p-klórfenýl)etýlen (CAS-númer 72-55-9; EB-númer 200-784-6) og 1,1-díklór-2,2-bis-
(p-klórfenýl)etan (CAS-númer 72-54-8; EB-númer 200-783-0).

9 Ef aðildarríki beita ekki umhverfisgæðakröfum fyrir lífríki skulu þau taka upp strangari umhverfisgæðakröfur fyrir vatn til að ná sama verndarstigi og með 
umhverfisgæðakröfunum fyrir lífríki sem settar eru fram í 2. mgr. 3. gr. þessarar tilskipunar. Þau skulu tilkynna framkvæmdastjórninni og öðrum aðildarríkjum, fyrir 
milligöngu nefndarinnar sem um getur í 21. gr. tilskipunar 2000/60/EB, um ástæður og grundvöll þess að þessari nálgun er beitt, um aðrar umhverfisgæðakröfur fyrir 
vatn, sem settar voru, að meðtöldum gögnum og aðferðafræði sem aðrar umhverfisgæðakröfur voru leiddar af og flokka yfirborðsvatns sem þær myndu gilda um.

10 Að því er varðar hóp forgangsefna í flokki fjölarómatískra vetniskolefna (PAH) (nr. 28) gildir hver umhverfisgæðakrafa fyrir sig, þ.e. uppfylla verður umhverfisgæðakröfur 
fyrir bensó(a)pýren, umhverfisgæðakröfur fyrir summu bensó(b)flúorantens og bensó(k)flúorantens og umhverfisgæðakröfur fyrir bensó(g,h,i)perýlen og indenó(1,2,3-
cd)pýren.
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B-HLUTI: BEITING UMHVERFISGÆÐAKRAFNANNA SEM ERU SETTAR FRAM Í A-HLUTA

1.  Í 4. og 5. dálki töflunnar: Notkun ÁM-UGK fyrir tiltekið yfirborðsvatnshlot þýðir að fyrir hvern dæmigerðan 
vöktunarstað innan vatnshlotsins er meðaltal styrksins, sem mældur er á mismunandi tíma árs, ekki hærra en sem 
nemur gildinu fyrir umhverfisgæðakröfuna.

 Útreikningur meðaltalsins, greiningaraðferðin, sem notuð er, og sú aðferð, sem notuð er í tengslum við 
umhverfisgæðakröfuna, ef engin viðeigandi greiningaraðferð stenst lágmarkskröfur um nothæfisviðmiðun, verður 
að vera í samræmi við framkvæmdargerðir um samþykkt tækniforskrifta varðandi efnafræðilega vöktun og gæði 
niðurstaðna greininga í samræmi við tilskipun 2000/60/EB.

2.  Í 6. og 7. dálki töflunnar: Notkun LHS-UGK fyrir tiltekið yfirborðsvatnshlot þýðir að mældur styrkur við hvern 
dæmigerðan vöktunarstað innan vatnshlotsins er ekki meiri en sem nemur gildinu fyrir umhverfisgæðakröfuna.

 Aðildarríki geta þó, í samræmi við lið 1.3.4 í V. viðauka við tilskipun 2000/60/EB, innleitt tölfræðiaðferðir, t.d. 
útreikning hundraðshlutamarks, til að tryggja viðunandi öryggis- og nákvæmnisstig við ákvörðun á því hvort farið 
sé að LHS-UGK. Ef þau fara þá leið skulu slíkar tölfræðiaðferðir vera í samræmi við ítarlegar reglur sem mælt er 
fyrir um í samræmi við reglunefndarmeðferðina sem um getur í 2. mgr. 9. gr. þessarar tilskipunar.

3.  Umhverfisgæðakröfurnar í þessum viðauka eru settar fram sem heildarstyrkur í öllu vatnssýninu, nema að því 
er varðar kadmíum, blý, kvikasilfur og nikkel (hér á eftir nefndir „málmar“). Ef um er að ræða málma eiga 
umhverfisgæðakröfurnar við um  uppleystan styrk, þ.e. uppleystan fasa vatnssýnis sem fæst með síun í gegnum 
0,45 μm síu eða hvers kyns annarri jafngildri formeðhöndlun.

Við mat sitt á niðurstöðum vöktunar að því er varðar umhverfisgæðakröfur geta aðildarríki tekið tillit til eftirfarandi 
atriða:

a) náttúrulegs bakgrunnsstyrks málma og efnasambanda þeirra, ef þeir koma í veg fyrir að farið sé að gildum 
umhverfisgæðakrafnanna, og

b) hörku, sýrustigs eða annarra breytna fyrir vatnsgæði sem hafa áhrif á lífaðgengi málma.

________
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II. VIÐAUKI

Í stað X. viðauka við tilskipun 2000/60/EB kemur eftirfarandi:

„X. VIÐAUKI

SKRÁ YFIR FORGANGSEFNI AÐ ÞVÍ ER VARÐAR STEFNU Í VATNSMÁLUM

Nr. CAS-númer1 EB-númer2 Heiti forgangsefnis3 Greint sem hættulegt 
forgangsefni

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alaklór

(2) 120-12-7 204-371-1 Antrasen X

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrasín

(4) 71-43-2 200-753-7 Bensen

(5) á ekki við á ekki við Brómaður dífenýleter4 X5

32534-81-9 á ekki við Pentabrómdífenýleter (efnamyndir númer 
28, 47, 99, 100, 153 og 154)

(6) 7440-43-9 231-152-8 Kadmíum og sambönd þess X

(7) 85535-84-8 287-476-5 Klóralkön, C10–13
6 X

(8) 470-90-6 207-432-0 Klórfenvinfos

(9) 2921-88-2 220-864-4 Klórpýrifos (klórpýrifosetýl)

(10) 107-06-2 203-458-1 1,2-díklóretan

(11) 75-09-2 200-838-9 Díklórmetan

(12) 117-81-7 204-211-0 Dí(2-etýlhexýl)þalat (DEHP)

(13) 330-54-1 206-354-4 Díúrón

(14) 115-29-7 204-079-4 Endósúlfan X

(15) 206-44-0 205-912-4 Flúoranten7

(16) 118-74-1 204-273-9 Hexaklórbensen X

(17) 87-68-3 201-765-5 Hexaklórbútadíen X

(18) 608-73-1 210-158-9 Hexaklórsýklóhexan X

(19) 34123-59-6 251-835-4 Ísóprótúrón

(20) 7439-92-1 231-100-4 Blý og sambönd þess

(21) 7439-97-6 231-106-7 Kvikasilfur og sambönd þess X

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalín

(23) 7440-02-0 231-111-14 Nikkel og sambönd þess

(24) 25154-52-3 246-672-0 Nónýlfenól X

104-40-5 203-199-4 (4-nónýlfenól) X

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktýlfenól

140-66-9 á ekki við (4-(1,1′,3,3′-tetrametýlbútýl)-fenól)

(26) 608-93-5 210-172-5 Pentaklórbensen X

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentaklórfenól
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Nr. CAS-númer1 EB-númer2 Heiti forgangsefnis3 Greint sem hættulegt 
forgangsefni

(28) á ekki við á ekki við Fjölarómatísk vetniskolefni X

50-32-8 200-028-5 (Bensó(a)pýren) X

205-99-2 205-911-9 (Bensó(b)flúoranten) X

191-24-2 205-883-8 (Bensó(g,h,i)perýlen) X

207-08-9 205-916-6 (Bensó(k)flúoranten) X

193-39-5 205-893-2 (Indenó(1,2,3-cd)pýren) X

(29) 122-34-9 204-535-2 Símasín

(30) á ekki við á ekki við Tríbútýltinsambönd X

36643-28-4 á ekki við (Tríbútýltin-plúsjón) X

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

(32) 67-66-3 200-663-8 Tríklórmetan (klóróform)

(33) 1582-09-8 216-428-8 Tríflúralín

1 CAS: Upplýsingaþjónusta um íðefni (e. Chemical Abstracts Service).
2 EB-númer Evrópuskrá yfir íðefni á markaði (EINECS) eða Evrópuskrá yfir tilkynnt efni (ELINCS)
3 Ef valdir hafa verið flokkar efna eru dæmigerð efni tilgreind fyrir flokkana sem vísa (innan sviga og án númers). Fyrir þessa flokka 

efna verður að skilgreina vísana á grunni greiningaraðferðarinnar.
4 Í þessum flokkum efna er venjulega umtalsverður fjöldi mismunandi efnasambanda. Eins og sakir standa er ekki unnt að tilgreina 

þá vísa sem við eiga.
5 Eingöngu pentabrómbífenýleter (CAS-númer 32534-81-9).
6 Flúoranten er í skránni sem vísir fyrir önnur hættulegri, fjölarómatísk vetniskolefni.ʼ
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III. VIÐAUKI

EFNI SEM SÆTA ENDURSKOÐUN VEGNA HUGSANLEGRAR GREININGAR SEM FORGANGSEFNI 

EÐA HÆTTULEG FORGANGSEFNI

CAS-númer EB-númer Heiti efnis

1066-51-9 — (Amínómetýl)fosfónsýra (AMPA)

25057-89-0 246-585-8 Bentasón

80-05-7 Bisfenól-A

115-32-2 204-082-0 Díkófól

60-00-4 200-449-4 Etýlendíamíntetraasetat (EDTA)

57-12-5 Óbundið sýaníð

1071-83-6 213-997-4 Glýfosat

7085-19-0 230-386-8 Mekópróp (MCPP)

81-15-2 201-329-4 Moskusxýlen

1763-23-1 Perflúoroktansúlfónsýra

124495-18-7 — Kínoxýfen(5,7-díklór-4-(p-flúorfenoxý)kínólín)
Díoxín
PCB


