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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/101/EU 

av 30. oktober 2014 

om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR —  

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for 

fellesskapstiltak på området vannpolitikk(1), særlig artikkel 20 nr. 1 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Det bør sikres at metodene som brukes ved overvåkingen av typeparametrer som medlemsstatene skal generere for å 

utføre overvåking av vannets økologiske tilstand i henhold til artikkel 8 i direktiv 2000/60/EF, er sammenlignbare og av 

høy kvalitet. 

2) I henhold til punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF skal metodene som brukes ved overvåking av 

typeparametrer være i samsvar med de internasjonale standardene som er oppført i vedlegget eller med andre nasjonale 

eller internasjonale standarder som sikrer data som er av tilsvarende vitenskapelig kvalitet og sammenlignbarhet. De 

internasjonale standardene som er oppført i vedlegg V, var de som var tilgjengelige på vedtakelsestidspunktet for nevnte 

direktiv. 

3) Etter offentliggjøringen av direktiv 2000/60/EF har en rekke nye standarder blitt offentliggjort av Den europeiske 

standardiseringsorganisasjon (CEN), enkelte av dem i fellesskap med Den internasjonale standardiseringsorganisasjon, 

med henblikk på biologisk prøvetaking av planteplankton, makrofytter og bunnvegetasjon, virvelløse bunndyr, fisk og 

hydromorfologiske egenskaper. Disse standardene bør tilføyes i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF. 

4) Som følge av den kontinuerlige utviklingen av nye standarder og ajourføringen av eksisterende offentliggjøres ikke 

lenger enkelte av standardene oppført i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 2000/60/EF av CEN-medlemsorganer og bør 

derfor utgå. 

5) To standarder (EN ISO 8689-1:1999 og EN ISO 8689-2:1999 9) som er oppført i punkt 1.3.6 i vedlegg V til direktiv 

2000/60/EF, omhandlet biologisk klassifisering og ikke overvåking; de er senere tatt i betraktning under utviklingen 

protokoller for fastsettelse av grenser mellom klasser innen rammen av den felles gjennomføringsstrategien knyttet til 

direktivet og kan nå utgå. 

6) Direktiv 2000/60/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg V til direktiv 2000/60/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 311 av 31.10.2014, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 66/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 51. 

(1) EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1. 
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Artikkel 2 

1. Medlemsstatene skal innen 20. mai 2016 sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette 

direktiv. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2. Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelsene som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 30. oktober 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg V til direktiv 2000/60/EF skal punkt 1.3.6 lyde: 

« 1.3.6. Standarder for overvåking av kvalitetsfaktorer 

Metodene som benyttes til overvåking av typeparametrer, skal være i samsvar med de internasjonale standardene 

oppført nedenfor eller med andre nasjonale eller internasjonale standarder som sikrer framskaffelse av data av 

tilsvarende vitenskapelig kvalitet og sammenlignbarhet. 

Standarder for prøvetaking av biologiske kvalitetsfaktorer 

Generiske metoder som anvendes med de særlige metodene som er angitt i standardene for følgende biologiske 

kvalitetsfaktorer: 

EN ISO 5667-3:2012 Vannundersøkelse — Prøvetaking — Del 3: Konservering og behandling av 

vannprøver 

Standarder for planteplankton 

EN 15204:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for kvantifisering av planteplankton ved bruk av 

omvendt mikroskop (Utermöhls metode) 

EN 15972:2011 Vannundersøkelse — Veiledning for kvantitative og kvalitative undersøkelser av 

marine planktonalger 

ISO 10260:1992 Water quality — Measurement of biochemical parameters — Spectrometric 

determination of the chlorophyll-a concentration 

Standarder for makrofytter og bunnvegetasjon 

EN 15460:2007 Vannundersøkelse — Veiledning for overvåking av makrovegetasjon i innsjøer 

EN 14184:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for overvåking av akvatisk makrovegetasjon i 

rennende vann 

EN 15708:2009 Vannundersøkelse — Veiledning i overvåking, innsamling og laboratorieanalyse av 

bentiske alger i grunne elver 

EN 13946:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for rutinemessig innsamling og forbehandling av 

bentiske kiselalger i rennende vann og innsjøer 

EN 14407:2014 Vannundersøkelse — Veiledning for identifisering og telling av prøver av bentiske 

kiselalger fra rennende vann og innsjøer 

Standarder for bunnlevende virvelløse dyr 

EN ISO 10870:2012 Vannundersøkelse — Veiledning i valg av prøvetakingsmetoder og utstyr til 

bentiske makroinvertebrater i ferskvann  

EN 15196:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for prøvetaking og behandling av puppeskinn fra 

fjærmygg (Diptera, Chironomidae) for økologisk vurdering 

EN 16150:2012 Vannundersøkelse — Veiledning i habitatarealproporsjonal prøvetaking av bentiske 

makroinvertebrater fra ulike habitater i vadbare elver 
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EN ISO 19493:2007 Vannundersøkelse — Veiledning for marinbiologisk undersøkelse av litoral og 

sublitoral hard bunn 

EN ISO 16665:2013 Vannundersøkelse — Retningslinjer for kvantitativ prøvetaking og 

prøvebehandling av marin bløtbunnsfauna 

Standarder for fisk 

EN 14962:2006 Vannundersøkelse — Veiledning for valg av innsamlingsmetoder for fisk 

EN 14011:2003 Vannundersøkelse — Innsamling av fisk ved bruk av elektrisk fiskeapparat 

EN 15910:2014 Vannundersøkelse — Veiledning i beregning av fiskeforekomst med mobil 

hydroakustisk metode 

EN 14757:2005 Vannundersøkelse — Prøvetaking av fisk med garn 

Standarder for hydromorfologiske parametrer 

EN 14614:2004 Vannundersøkelse — Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til 

elver 

EN 16039:2011 Vannundersøkelse — Veiledning for å vurdere hydromorfologiske egenskaper til 

innsjøer 

Standarder for fysiokjemiske parametrer 

Alle relevante CEN/ISO-standarder ». 

 __________  


