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til Europa-Parlamentets holdning

fastlagt ved andenbehandlingen den 17. juni 2008 med henblik på vedtagelse af
Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/.../EF om miljøkvalitetskrav inden for 

vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 
84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om ændring af direktiv 2000/60/EF

P6_TA-PROV(2008)0283
(11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))

Der er påvist fejl i ovennævnte holdning. De berigtiges således, jf. forretningsordenens artikel 

204a:

1. Der tilføjes følgende artikel:

Artikel 8a

Udvalgsprocedure

1. Kommissionen bistås af det i artikel 21, stk. 1, i direktiv 2000/60/EF omhandlede udvalg.

2. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5 og 7 i afgørelse 1999/468/EF, jf. 
dennes artikel 8.

Perioden i artikel 5, stk. 6, i afgørelse 1999/468/EF, fastsættes til tre måneder.

3. Når der henvises til dette stykke, anvendes artikel 5a, stk. 1-4, og artikel 7 i afgørelse 
1999/468/EF, jf. dennes artikel 8.

2. Artikel 3, stk. 5, affattes således:

5. Punkt 3 i bilag I, del B, til nærværende direktiv kan ændres efter forskriftsproceduren 
med kontrol i artikel 8a, stk. 3 i nærværende direktiv.

3. Artikel 4, stk. 4, affattes således:
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4. Tekniske retningslinjer for udpegning af blandingszoner vedtages efter 
forskriftsproceduren i artikel 8a, stk. 2 i nærværende direktiv.

4. Artikel 5, stk. 6, affattes således:

6. Tekniske retningslinjer for udarbejdelse af oversigter vedtages efter forskriftsproceduren i 
artikel 8a, stk. 2, i nærværende direktiv.

5. Bilag I, del B, punkt 2, andet afsnit, affattes således:

I overensstemmelse med afsnit 1.3.4 i bilag V til direktiv 2000/60/EF kan medlemsstaterne dog 
indføre statistiske metoder, som f.eks. percentil beregning, for at opnå et acceptabelt 
konfidensniveau og en acceptabel præcision med henblik på at fastslå, om MAC-EQS er 
overholdt. Hvis de gør det, skal de statistiske metoder være i overensstemmelse med de 
nærmere bestemmelser, der er fastsat efter forskriftsproceduren i artikel 9, stk. 2, i nærværende 
direktiv.
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