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KOMMISJONENS GJENNOMFØRINGSBESLUTNING (EU) 2020/1161 

av 4. august 2020 

om opprettelse av en liste over stoffer som skal overvåkes på unionsplan på området vannpolitikk i 

henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF 

[meddelt under nummer C(2020) 5205](*) 

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 første ledd, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) I artikkel 8b nr. 1 i direktiv 2008/105/EF er det fastsatt at det skal opprettes en overvåkingsliste over stoffer som det skal 

samles inn unionsomfattende overvåkingsdata for med sikte på å støtte framtidig prioritering i samsvar med artikkel 16 

nr. 2 i europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2). Den første overvåkingslisten skulle for hvert stoff angi 

overvåkingsmatriser og mulige analysemetoder som ikke medfører urimelige kostnader. 

2) Stoffene på overvåkingslisten skal 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 

medlemsstater og slippes ut i vannmiljøet, men som sjelden eller aldri overvåkes, på overvåkingslisten. Ved denne 

utvelgelsesprosessen bør det tas 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. 

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

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

2000/60/EF av risikovurderingene 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. På denne måten vil det også fastsettes en miljøkvalitetsstandard som medlemsstatene må overholde. Forslag om 

å føre opp et stoff på listen over prioriterte stoffer vil være gjenstand for en konsekvensvurdering. 

4) Den første overvåkingslisten over stoffer ble fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495(3) og 

omfattet ti stoffer eller stoffgrupper sammen med en angivelse av overvåkingsmatrisen, mulige analysemetoder som 

ikke medfører urimelige kostnader, og metodens høyeste akseptable påvisningsgrenser. 

5) I henhold til artikkel 8b nr. 2 i direktiv 2008/105/EF skal Kommisjonen ajourføre overvåkingslisten annethvert år. Når 

Kommisjonen ajourfører listen, skal den fjerne ethvert stoff som det uten ytterligere overvåkingsdata kan gjennomføres 

en risikobasert vurdering av som omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 2000/60/EF.  

  

(*) Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 257 av 6.8.2020, s. 32, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 161/2021 av  

23. april 2021 om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), ennå ikke kunngjort. 

(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). 

(3) 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 (EUT L 78 av 24.3.2015, s. 40). 
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6) Overvåkingslisten ble ajourført i 2018 som fastsatt i Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840(4) ved at 

fem stoffer ble fjernet og tre stoffer ble tilføyd, slik at listen inneholdt åtte stoffer eller stoffgrupper. 

7) I samsvar med artikkel 8b nr. 2 i direktiv 2008/105/EF skal en sammenhengende overvåkingsperiode for et enkelt stoff 

på overvåkingslisten ikke vare lenger enn fire år. Forpliktelsen til å overvåke de fem stoffene eller stoffgruppene som 

har vært oppført på overvåkingslisten siden 2015, det vil si 17-alfa-etinyløstradiol (EE2), 17-beta-østradiol (E2) og 

østron (E1), gruppen makrolide antibiotika, metiokarb og gruppen neonikotinoider, opphørte derfor i 2019. De 

innhentede overvåkingsdataene vil bli tatt hensyn til ved prioriteringen omhandlet i artikkel 16 nr. 2 i direktiv 

2000/60/EF. 

8) På grunnlag av de overvåkingsdataene som siden 2018 er innhentet for de tre andre stoffene, metaflumizon, amoxicillin 

og ciprofloksacin, konkluderte Kommisjonen med at det ikke er innhentet tilstrekkelige overvåkingsdata av høy kvalitet, 

og at disse stoffene derfor fortsatt bør være oppført på overvåkingslisten. 

9) I 2019 samlet Kommisjonen inn data om en rekke andre stoffer som kunne oppføres på overvåkingslisten. Den tok 

hensyn til de forskjellige typene relevant informasjon som er omhandlet i artikkel 8b nr.1 i direktiv 2008/105/EF, og 

rådspurte sakkyndige fra medlemsstatene og berørte parter. Stoffer der det er tvil om giftigheten, eller der de 

tilgjengelige overvåkingsmetodene ikke er tilstrekkelig følsomme, pålitelige eller sammenlignbare, bør ikke føres opp 

på overvåkingslisten. Sulfonamid-antibiotikumet sulfametoksazol og diaminopyrimidin-antibiotikumet trimetoprim, 

antidepressivet venlafaksin og dets metabolitt O-desmetylvenlafaksin, en gruppe på tre azol-legemidler (klotrimazol, 

flukonazol og mikonazol) og sju azol-pesticider (imazalil, ipkonazol, metkonazol, penkonazol, prokloraz, tebukonazol, 

tetrakonazol) og de soppdrepende midlene famoksadon og dimoksystrobin ble identifisert som egnede kandidater. 

Oppføringen av de forskjellige legemidlene er forenlig med EUs strategi for legemidler i miljøet(5), og oppføringen av 

de to antibiotikaene er også forenlig med den europeiske One Health-handlingsplanen mot antimikrobiell resistens 

(AMR)(6), som støtter bruken av overvåkingslisten for å øke kunnskapen om forekomst og spredning av antimikrobielle 

stoffer i miljøet. 

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

foreslåtte stoffene. Metodens påvisningsgrense bør for hvert stoff, inkludert hvert enkelt stoff i en gruppe, være minst så 

lav som den stoffspesifikke beregnede konsentrasjonen uten virkning i den relevante matrisen. 

11) Sulfametoksazol og trimetoprim blir som oftest, men ikke alltid, brukt sammen, på grunn av sine påståtte synergi-

virkninger. De kan og bør analyseres sammen, selv om de ikke er gruppert sammen på listen. Venlafaksin og dets 

metabolitt er gruppert sammen på grunn av sine mulige additive virkninger. De kan og bør analyseres sammen. Azol-

stoffene er gruppert sammen fordi de har samme virkemåte og også kan ha additive virkninger, til tross for at utslippene 

av dem kommer fra en rekke kilder og sannsynligvis vil variere over tid. De kan og bør også analyseres sammen. De to 

soppdrepende midlene, hvis utslipp sannsynligvis også vil variere, kan analyseres sammen, men det er ikke påkrevd. 

12) Analysemetodene angitt på overvåkingslisten anses ikke å medføre urimelige kostnader. Dersom nye opplysninger i 

framtiden fører til en reduksjon i den beregnede konsentrasjonen uten virkning for bestemte stoffer, kan det bli 

nødvendig å redusere metodens høyeste akseptable påvisningsgrense så lenge stoffene er oppført på listen. 

13) For sammenlignbarhetens skyld bør alle stoffer overvåkes i hele vannprøver. 

14) Av hensyn til juridisk klarhet bør vedlegget til gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 erstattes i sin helhet. 

Gjennomføringsforordning (EU) 2018/840 bør derfor oppheves. 

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

2000/60/EF. 

  

(4) Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 av 5. juni 2018 om opprettelse av en liste over stoffer for overvåking på 

unionsplan på området vannpolitikk i henhold til europaparlaments- og rådsdirektiv 2008/105/EF og om oppheving av Kommisjonens 

gjennomføringsbeslutning (EU) 2015/495 (EUT L 141 av 7.6.2018, s. 9). 

(5) Kommisjonsmelding til Europaparlamentet, Rådet og Den europeiske økonomiske og sosiale komité: «European Union Strategic 

Approach to Pharmaceuticals in the Environment» (COM(2019) 128 final). 

(6) Kommisjonsmelding til Rådet og Europaparlamentet: «A European One Health Action Plan against Antimicrobial Resistance (AMR)» 

(COM(2017) 339 final). 
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TRUFFET DENNE BESLUTNINGEN: 

Artikkel 1 

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

vedlegget til denne beslutningen. 

Artikkel 2 

Gjennomføringsbeslutning (EU) 2018/840 oppheves. 

Artikkel 3 

Denne beslutningen er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel 4. august 2020. 

 For Kommisjonen 

Virginijus SINKEVIČIUS 

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 

Navn på stoff/stoffgruppe CAS-nummer(1) EU-nummer(2) 
Veiledende 

analysemetode(3)(4) 

Metodens høyeste akseptable 

påvisningsgrense (ng/l) 

Metaflumizon 139968-49-3 604-167-6 LLE-LC-MS-MS eller 

SPE–LC-MS-MS 

65 

Amoxicillin 26787-78-0 248-003-8 SPE-LC-MS-MS 78 

Ciprofloksacin 85721-33-1 617-751-0 SPE-LC-MS-MS 89 

Sulfametoksazol(5) 723-46-6 211-963-3 SPE-LC-MS-MS 100 

Trimetoprim(5) 738-70-5 212-006-2 SPE-LC-MS-MS 100 

Venlafaksin og 

O-desmetylvenlafaksin(6) 

93413-69-5 

93413-62-8 

618-944-2 

700-516-2 

SPE-LC-MS-MS 6 

Azol-forbindelser(7)   SPE-LC-MS-MS  

Klotrimazol 

Flukonazol 

Imazalil 

Ipkonazol 

Metkonazol 

Mikonazol 

Penkonazol 

Prokloraz 

Tebukonazol 

Tetrakonazol 

23593-75-1 

86386-73-4 

35554-44-0 

125225-28-7 

125116-23-6 

22916-47-8 

66246-88-6 

67747-09-5 

107534-96-3 

112281-77-3 

245-764-8 

627-806-0 

252-615-0 

603-038-1 

603-031-3 

245-324-5 

266-275-6 

266-994-5 

403-640-2 

407-760-6 

 20 

250 

800 

44 

29 

200 

1 700 

161 

240 

1 900 

Dimoksystrobin 149961-52-4 604-712-8 SPE-LC-MS-MS 32 

Famoksadon 131807-57-3 603-520-1 SPE-LC-MS-MS 8,5 

(1) Nummer fastsatt av Chemical Abstracts Service. 

(2) Nummer fastsatt av Den europeiske union. 

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

(4) Ekstraksjonsmetoder: 

LLE – væske-væske-ekstraksjon 

SPE – fastfaseekstraksjon 

Analysemetoder: 

LC-MS-MS – væskekromatografi og trippel kvadrupol (tandem-)massespektrometri 

(5) Sulfametoksazol og trimetoprim skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 

(6) Venlafaksin og O-desmetylvenlafaksin skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 

(7) Azol-forbindelsene skal analyseres sammen i de samme prøvene, men rapporteres som enkeltkonsentrasjoner. 

 


