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RÄTTELSE
till Europaparlamentets ståndpunkt

fastställd vid första behandlingen den 5 juni 2008 inför antagandet av 

Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/.../EG om miljökvalitetsnormer inom 
vattenpolitikens område och ändring och senare upphävande av direktiven 82/176/EEG, 

83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG och 86/280/EEG, samt ändring av direktiv 2000/60/EG

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))
_____________________________________________________________________

I enlighet med artikel 204a i arbetsordningen, rättas ovannämnda ståndpunkt enligt följande: 

1. Följande artikel ska läggas till:

Artikel 8a
Kommittéförfarande

1. Kommissionen ska biträdas av den kommitté som avses i artikel 21.1 
i direktiv 2000/60/EG.

2. När det hänvisas till denna punkt ska artiklarna 5 och 7 i beslut 1999/468/EG 
tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det beslutet.

Den tidsfrist som avses i artikel 5.6 i beslut 1999/468/EG ska vara tre månader.

3. När det hänvisas till denna punkt ska artikel 5a.15a.4 och artikel 7 i 
beslut 1999/468/EG tillämpas, med beaktande av bestämmelserna i artikel 8 i det 
beslutet.
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2. Hänvisningarna till kommittéförfarandet rättas på följande sätt:

a) Artikel 3.5 ska lyda som följer:

5. Punkt 3 i del B i bilaga I till det här direktivet kan ändras i enlighet med det 
föreskrivande förfarande med kontroll som avses i artikel 9.3 i detta direktiv.

b) Artikel 4.4 ska lyda som följer:

4. Tekniska riktlinjer för identifiering av blandningszoner ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2 i detta direktiv.

c) Artikel 5.6 ska lyda som följer:

6. Tekniska riktlinjer för upprättande av register ska antas i enlighet med det 
föreskrivande förfarande som avses i artikel 9.2 i detta direktiv.

d) Bilaga I del B punkt 2 andra stycket ska lyda som följer:

I enlighet med avsnitt 1.3.4 i bilaga V till direktiv 2000/60/EG får dock medlemsstaterna införa 
statistiska metoder, som percentilberäkning, för att säkerställa en godtagbar konfidensnivå och 
noggrannhet för bestämning av efterlevnaden av MAC-MKN. Om de gör detta måste de 
statistiska metoderna följa de detaljerade regler som fastställts i enlighet med det föreskrivande
förfarande som avses i artikel 9.2 i detta direktiv.

3. Bilaga I del B punkt 1 andra stycket ska lyda som följer:

Beräkningen av det aritmetiska medelvärdet, den analytiska metod som tillämpas och, när en 
lämplig analytisk metod som uppfyller minimikraven saknas, metoden för tillämpning av en 
miljökvalitetsnorm måste följa genomförandeakter om antagande av tekniska specifikationer 
för kemisk övervakning och kvaliteten på analytiska resultat i enlighet med Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2000/60/EG.
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