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Isabella Lövin till EU-ministermöte om långsiktig klimatstrategi, 

dricksvatten och hormonstörande ämnen 

Tisdagen den 5 mars möts EU:s miljöministrar för att komma överens 

om en omarbetning av direktivet om kvaliteten på dricksvatten. 

Ministrarna ska även diskutera EU-kommissionens meddelande om 

en långsiktig klimatstrategi och EU:s ramverk för hormonstörande 

ämnen.  

På miljörådsmötet ska ministrarna diskutera EU-kommissionens meddelande 

om ett ramverk för hormonstörande ämnen. Sverige välkomnar att EU-

kommissionen bekräftar att de kommer inleda en översyn av viktigare 

rättsakter med avseende på hormonstörande ämnen, till exempel 

leksaksdirektivet. 

– Jag måste tyvärr konstatera att EU-kommissionens meddelande inte 

innehåller förslag på konkreta åtgärder eller en tidsplan för när åtgärder mot 

hormonstörande ämnen ska ske. Under rådsmötet kommer jag att betona 

vikten av konkret handling för att skydda människor och miljö från dessa 

ämnen, säger miljö- och klimatminister Isabella Lövin.  

Miljöministrarna kommer även att ha en diskussion om kommissionens 

meddelande om en långsiktig klimatstrategi för EU, som presenterades i 

november 2018. Diskussionen är en fortsättning från den inledande 

diskussionen på miljörådet i december 2018.  

– Sverige kommer att fortsätta trycka på vikten av att EU ska sätta upp en 

målsättning om att nå nettonollutsläpp senast 2050, eller tidigare om 
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vetenskapen visar att det krävs för att nå Parisavtalets 1,5-gradersmål, säger 

Isabella Lövin.   

I februari 2018 presenterade EU-kommissionen ett förslag till omarbetning 

av det direktiv som reglerar kvaliteten på dricksvatten i EU. Regeringen 

välkomnade då initiativet och under förhandlingarna har Sveriges 

prioriteringar, bland kvalitetsparametrar för högflourerade ämnen, PFAS och 

krav på provtagning riktade mot dricksvattenproducenterna, fått genomslag. 

Sverige avser därför att ställa sig bakom förslaget till överenskommelse på 

miljörådsmötet. 

Genvägar 

Kommenterad dagordning: inför miljörådet den 5 mars 2019 

EU-kommissionen: Förslag till direktiv om kvaliteten på dricksvatten 

(omarbetning) 

EU-kommissionen: Förslag till EU:s långsiktiga klimatstrategi (engelska)  

EU-kommissionen: Mot en heltäckande ram för hormonstörande ämnen 

 [Faktaruta:] Rumänska ordförandeskapet 

Rumänska ordförandeskapets webbplats  

[Faktaruta:] Mer om arbetet i EU:s miljöråd (ENVI) 

Om ENVI på rådets webbplats  

[Faktaruta:] Fakta: Ministerrådet 

• Stiftar EU:s lagar tillsammans med Europaparlamentet.  

• Består av ministrar från medlemsländernas regeringar.  

• Vilka ministrar som träffas beror på vilka frågor som ska förhandlas.  

• Håller oftast möten i Bryssel, ibland i Luxemburg.  

• Ministern stämmer inför mötena av frågorna med riksdagen.  

Ministerrådets webbplats  

 

 

https://www.regeringen.se/492e2b/contentassets/7e5f7df20818458fb4328d6188b6d669/kommenterad-dagordning-miljorad-den-5-mars-2019.pdf
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c5065b2-074f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://eur-lex.europa.eu/resource.html?uri=cellar:8c5065b2-074f-11e8-b8f5-01aa75ed71a1.0014.02/DOC_1&format=PDF
https://ec.europa.eu/clima/news/commission-calls-climate-neutral-europe-2050_sv
http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/SV/COM-2018-734-F1-SV-MAIN-PART-1.PDF
http://www.romania2019.eu/en/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/configurations/env/
http://www.consilium.europa.eu/sv/council-eu/

