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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING  

(EU) 2015/495 

av 20. mars 2015 

om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på unionsplan på området vannpolitikk  

i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF 

[meddelt under nummer K(2015) 1756](*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF av 16. desember 2008 om miljøkvalitetsstandarder på 

området vannpolitikk og om endring og senere oppheving av rådsdirektiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF, 

86/280/EØF og om endring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(1), særlig artikkel 8b nr. 5, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) Artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF fastsetter at det skal opprettes en overvåkingsliste over i førs te omgang høyst 10 

stoffer eller stoffgrupper som det skal samles inn data for på unionsplan, for å støtte framtidige prioriteringer i henhold 

til artikkel 16 nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2). Listen bør angi overvåkingsmatriser og mulige 

analysemetoder som ikke medfører urimelig høye kostnader. 

2) I artikkel 8b i direktiv 2008/105/EF fastsettes blant annet overvåkingsvilkårene og -måtene for stoffer som oppføres på 

overvåkingslisten, for rapporteringen av overvåkingsresultater fra medlemsstatene og for ajourføring av listen. 

3) Stoffene på overvåkingslisten bør velges blant stoffer der det foreligger opplysninger som tyder på at de kan utgjøre en 

betydelig risiko på unionsplan for eller via vannmiljøet, men der overvåkingsdataene er utilstrekkelige som grunnlag for 

en konklusjon om den faktiske risikoen. Det bør vurderes å oppføre svært giftige stoffer som brukes i mange medlems-

stater og slippes ut i vannmiljøet, men som sjelden eller aldri overvåkes, på overvåkingslisten. Utvelgelsesprosessen bør 

ta hensyn til opplysningene som er angitt i artikkel 8b nr. 1 bokstav a)–e) i direktiv 2008/105/EF, idet det legges særlig 

vekt på nye forurensende stoffer. 

4) Overvåkingen av stoffene på overvåkingslisten bør gi data av høy kvalitet om stoffenes konsentrasjoner i vannmiljøet, 

og dataene skal kunne benyttes som grunnlag for en særskilt gjennomgåelse i henhold til artikkel 16 nr. 4 i direktiv 

2000/60/EF av de risikovurderinger som ligger til grunn for identifiseringen av prioriterte stoffer. I forbindelse med 

denne gjennomgåelsen bør det vurderes å oppføre stoffer som anses å utgjøre en betydelig risiko, på listen over 

prioriterte stoffer. Det fastsettes også en miljøkvalitetsstandard som medlemsstatene vil måtte oppfylle. Det foretas en 

konsekvensvurdering av forslag om å føre opp et stoff på listen over prioriterte stoffer. 

5) I samsvar med artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF bør diklofenac, 17-beta-østradiol (E2) og 17-alfa-etinyløstradiol 

(EE2) føres opp på den første overvåkingslisten, med henblikk på å samle inn overvåkingsdata med sikte på å lette 

fastsettelsen av passende tiltak for å håndtere risikoen disse stoffene utgjør. Østron (E1), et nedbrytingsprodukt av  

17-beta-østradiol, bør også oppføres på overvåkingslisten på grunn av dets nære strukturelle likhet med 17-beta-

østradiol. 

6) I løpet av 2014 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer som kunne oppføres på overvåkingslisten. Den 

tok hensyn til informasjonskildene nevnt i artikkel 8b nr.1 i direktiv 2008/105/EF og rådspurte sakkyndige fra 

medlemsstatene og berørte parter. Det ble foretatt en rangering. I den forbindelse ble det særlig vurdert stoffer som var 

aktuelle for prioritering i den siste gjennomgåelsen av prioriterte stoffer, men der det fortsatt var behov for 

overvåkingsdata for å kunne stadfeste en betydelig risiko. Videre ble det vurdert flere andre stoffer som ble sett på som 

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 78 av 24.3.2015, s. 40, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 320/2015 av  

11. desember 2015 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 64 av 

12.10.2017, s. 49. 

(1) EUT L 348 av 24.12.2008, s. 84. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området  

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s.  1). 
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mulige nye forurensende stoffer, men som det forelå få eller ingen nyere overvåkingsdata for. Det ble foretatt en 

risikoberegning for hvert enkelt av disse stoffene på grunnlag av tilgjengelige opplysninger om deres iboende fare og 

miljøeksponering. Eksponeringen ble estimert på grunnlag av data om omfanget av produksjon og bruk, idet det ble tatt 

hensyn til alle faktiske overvåkingsdata. 

7) Under datainnsamlingen for stoffene på den første listen ble det funnet ytterligere overvåkingsdata for noen av stoffene. 

Tilgang på pålitelige og ajourførte data fra minst fire medlemsstater ble ansett som tilstrekkelig for ikke å føre opp 

stoffene på overvåkingslisten. Når det ble sett bort fra disse stoffene og visse andre stoffer der det var særlig tvil om 

giftighet, eller der bruken var forventet å opphøre, ble følgende identifisert som de høyest rangerte: oksadiazon, 

metiokarb, 2,6-ditert-butyl-4-metylfenol, tri-allat, fire neonikotinoider, det makrolide antibiotikumet erytromycin og  

2-etylheksyl-4-metoksycinnamat. Disse stoffene bør også oppføres på overvåkingslisten, med angivelse av CAS- og 

EU-nummer. Det ble også fastslått at et femte neonikotinoid og to andre makrolide antibiotika utgjør en mulig betydelig 

risiko. Muligheten for at stoffer med samme virkemåte kan ha tilleggsvirkninger, begrunner ytterligere at de oppføres på 

overvåkingslisten. Det bør være mulig å analysere neonikotinoidene og de makrolide antibiotikaene samtidig, slik at de 

kan grupperes på listen. 

8) I samsvar med artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF har Kommisjonen identifisert mulige analysemetoder for de 

foreslåtte stoffene. En metodes påvisningsgrense bør minst være så lav som den stoffspesifikke beregnede nulleffekt-

konsentrasjonen for hver stoff i den relevante matrisen. Dersom nye opplysninger fører til en reduksjon i den forventede 

nulleffektkonsentrasjonen for bestemte stoffer, kan det bli nødvendig å redusere metodens høyeste akseptable 

påvisningsgrense så lenge stoffene er oppført på listen. Analysemetodene anses ikke å medføre urimelige kostnader. 

9) Av hensyn til sammenligningen bør alle stoffer overvåkes i hele vannprøver. Det vil likevel være hensiktsmess ig å 

overvåke 2-etylheksyl-4-metoksycinnamat også i svevestøv eller sediment på grunn av stoffets tendens til å fordele seg i 

denne matrisen. 

10) Tiltakene fastsatt i denne beslutning er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 21 nr. 1 i direktiv 

2000/60/EF — 

TRUFFET DENNE BESLUTNING: 

Artikkel 1 

Den første listen over stoffer som skal overvåkes på unionsplan i henhold til artikkel 8b i direktiv 2008/105/EF, er fastsatt  i 

vedlegget til denne beslutning. 

Artikkel 2 

Denne beslutning er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. mars 2015. 

 For Kommisjonen 

 Karmenu VELLA 

 Medlem av Kommisjonen 

 _____ 
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VEDLEGG 

Liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan i henhold til artikkel 8b i direktiv 2008/105/EF 

Stoffets navn / gruppe av stoffer CAS-nummer(1) EU-nummer (2) 
Veiledende 

analysemetode(3)(4)(5) 

Metodens høyeste 

akseptable  

påvisningsgrense (ng/l) 

17-alfa-etinyløstradiol (EE2) 57-63-6 200-342-2 SPE, LC-MS-MS 

(storvolum) 

0,035 

17-beta-østradiol (E2), østron (E1) 50-28-2, 

53-16-7 

200-023-8 SPE — LC-MS-MS 0,4 

Diklofenac 15307-86-5 239-348-5 SPE — LC-MS-MS 10 

2,6-ditert-butyl-4-metylfenol 128-37-0 204-881-4 SPE — GC-MS 3160 

2-etylheksyl-4-metoksycinnamat 5466-77-3 226-775-7 SPE — LC-MS-MS 

eller GC-MS 

6000 

Makrolide antibiotika(6)   SPE — LC-MS-MS 90 

Metiokarb 2032-65-7 217-991-2 SPE — LC-MS-MS 

eller GC-MS 

10 

Neonikotinoider(7)   SPE — LC-MS-MS 9 

Oksadiazon 19666-30-9 243-215-7 LLE/SPE — GC-MS 88 

Tri-allat 2303-17-5 218-962-7 LLE/SPE — GC-MS 

eller LC-MS-MS 

670 

(1) Chemical Abstracts Service. 

(2) Den europeiske unions nummer – foreligger ikke for alle stoffer. 

(3) For å sikre sammenlignbare resultater fra forskjellige medlemsstater skal alle stoffer overvåkes i hele vannprøver.  

(4) Ekstraksjonsmetoder: 

LLE (liquid liquid extraction), 

SPE (solid-phase extraction). 

Analysemetoder: 

GC-MS (Gas chromatography-mass spectrometry), 

(LC-MS-MS) Liquid chromatography (tandem) triple quadrupole mass spectrometry.  

(5) Med henblikk på overvåking av 2-etylheksyl-4-metoksycinnamat i svevestøv (SPM) eller i sediment (størrelse < 63 μm), angis følgende 

analysemetode: SLE ((solid liquid extraction) — GC-MS, med en høyeste påvisningsgrense på 0,2 mg/kg. 

(6) Erytromycin (CAS-nummer 114-07-8, EU-nummer 204-040-1), klaritromycin (CAS-nummer 81103-11-9), azitromycin (CAS-nummer 

83905-01-5, EU-nummer 617-500-5). 

(7) Imidakloprid (CAS-nummer 105827-78-9/138261-41-3, EU-nummer 428-040-8), tiakloprid (CAS-nummer 111988-49-9), t iametoksam 

(CAS-nummer 153719-23-4, EU-nummer 428-650-4), klotianidin (CAS-nummer 210880-92-5, EU-nummer 433-460-1), acetamiprid 

(CAS-nummer 135410-20-7/160430-64-8). 

 


