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Amendement 29
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1) Chemische verontreiniging van het 
oppervlaktewater vormt een bedreiging 
voor het aquatische milieu, waarbij 
effecten optreden als acute en chronische 
toxiciteit voor in het water levende 
organismen, accumulatie in het ecosysteem 
en verlies van habitats en biodiversiteit, en 
vormt tevens een bedreiging voor de 
gezondheid van de mens. De oorzaken van 
de verontreiniging moeten bij voorrang in 
kaart worden gebracht en de emissies 
moeten bij de bron worden aangepakt op 
de economisch en vanuit milieuoogpunt 
meest effectieve manier.

(1) Chemische verontreiniging van het 
oppervlaktewater vormt een bedreiging 
voor het aquatische milieu, waarbij 
effecten optreden als acute en chronische 
toxiciteit voor in het water levende 
organismen, accumulatie in het ecosysteem 
en verlies van habitats en biodiversiteit, en 
vormt tevens een bedreiging voor de 
gezondheid van de mens. De oorzaken van 
de verontreiniging moeten bij voorrang in 
kaart worden gebracht en de emissies 
moeten, indien mogelijk, bij de bron 
worden aangepakt op de economisch en 
vanuit milieuoogpunt meest effectieve 
manier.

Or. it

Amendement 30
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Zoals in de tweede zin van artikel 
191, lid 2, van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie staat, 
berust het milieubeleid van de Unie op het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel van 
preventief handelen, het beginsel dat 
milieuaantastingen bij voorrang aan de 
bron dienen te worden bestreden, en het 
beginsel dat de vervuiler betaalt.

Or. en
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Motivering

In het kader van de herziening van de lijst van prioritaire stoffen is het belangrijk te verwijzen 
naar artikel 191, lid 2, VWEU, waarin de beginselen worden uiteengezet waar het milieubeleid 
van de Unie op stoelt - net als in overweging 2 van de MKN-richtlijn. De rapporteur heeft ervoor 
gekozen om alleen in amendement 1 naar artikel 191, lid 3, VWEU te verwijzen (zoals in 
overweging 3 van de MKN-richtlijn). Dit leidt tot een onevenwichtige situatie (artikel 191, lid 3, 
VWEU heeft alleen betrekking op aspecten waarmee rekening moet worden gehouden en is 
derhalve minder relevant). Óf beide verwijzingen moeten worden opgenomen, óf geen enkele.

Amendement 31
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 bis) Met inachtneming van de bijdrage 
die geneesmiddelen aan de menselijke 
gezondheid leveren en in de onderkenning 
dat de verontreiniging van water en 
bodem met geneesmiddelenresiduen een 
toenemend milieuprobleem is, dient de 
Commissie samen met de lidstaten en de 
betrokken partijen een thematische 
strategie voor geneesmiddelen te 
ontwikkelen om te onderzoeken welke de 
opties zijn om de verontreiniging aan de 
bron aan te pakken.

Or. en

Amendement 32
Esther de Lange

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 1 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(1 ter) Het zuiveren van oppervlaktewater 
is vooralsnog erg duur: in dit verband is 
het belangrijk de ontwikkeling van 
innovatieve watertechnologieën die het 
mogelijk maken water op een goedkopere 
en meer doeltreffende wijze te zuiveren, te 
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bevorderen, zoals "eutectic freeze 
chrystallisation" voor industrieel water, 
het gebruik van benthale algen om 
nutriënten te reduceren en de inzet van 
microbiële brandstofcellen om urine te 
zuiveren.

Or. en

Amendement 33
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(2) In Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid wordt een 
strategie ter bestrijding van 
waterverontreiniging geformuleerd. Die 
strategie behelst het identificeren van 
prioritaire stoffen, die geselecteerd worden 
uit stoffen die een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu betekenen. 
Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van 
het waterbeleid bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau en die momenteel 
zijn opgenomen in bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG.

(2) In Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 23 
oktober 2000 tot vaststelling van een kader 
voor communautaire maatregelen 
betreffende het waterbeleid wordt een 
strategie ter bestrijding van 
waterverontreiniging geformuleerd en 
wordt aangedrongen op aanvullende 
specifieke maatregelen voor het beheersen 
en bestrijden van verontreiniging. Die 
strategie behelst het identificeren van 
prioritaire stoffen, die geselecteerd worden 
uit stoffen die een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu betekenen. 
Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van 
het waterbeleid bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau en die momenteel 
zijn opgenomen in bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt de tekst van overweging 5 van de MKN-richtlijn overgenomen. Er zij 
op gewezen dat de kaderrichtlijn water ook een verplichting bevat om aanvullende specifieke 
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maatregelen voor het beheersen en bestrijden van verontreiniging te nemen. Het feit dat 
maatregelen in eerste instantie uit hoofde van andere wetgevingsteksten moeten worden 
genomen (zie overweging 6), betekent niet dat de op de Commissie rustende verplichting om 
voorstellen voor beheersings- en bestrijdingsmaatregelen te doen (zie artikel 16, leden 6 en 8) 
niet langer van toepassing is.

Amendement 34
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) De EU dient bij de voorbereiding 
van zijn beleid betreffende het milieu 
overeenkomstig artikel 191 van het 
Verdrag betreffende de werking van de 
Europese Unie rekening te houden met de 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische gegevens, de 
milieuomstandigheden van de 
verschillende EU-regio's, de mogelijke 
voordelen en kosten van maatregelen of 
het uitblijven daarvan, alsmede de 
economische en sociale ontwikkeling van 
de EU als geheel en de evenwichtige 
ontwikkeling van haar regio's. Bij het 
ontwikkelen van een kostenefficiënt en 
evenredig beleid betreffende de chemische 
verontreiniging van oppervlaktewateren, 
met inbegrip van het herzien van de lijst 
van prioritaire stoffen, zoals bedoeld in 
artikel 16, lid 4, van Richtlijn 
2000/60/EG, dient rekening te worden 
gehouden met wetenschappelijke, milieu-
en sociaal-economische factoren, 
waaronder factoren met betrekking tot de 
menselijke gezondheid.

Or. en

Motivering

Dit amendement borduurt voort op het voorstel van de rapporteur en voegt een verwijzing naar 
factoren met betrekking tot de menselijke gezondheid toe.
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Amendement 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(3 bis) Maatregelen om het aantal 
introducties terug te dringen dienen in 
overeenstemming te zijn met het beginsel 
dat de vervuiler betaalt. Daarom dienen 
emissies zo mogelijk al direct bij de bron 
verhinderd te worden en niet pas als ze al 
in het oppervlaktewater terecht gekomen 
zijn.

Or. de

Amendement 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4) De Commissie heeft een herziening van 
de lijst van prioritaire stoffen uitgevoerd in 
overeenstemming met artikel 16, lid 4, van 
Richtlijn 2000/60/EG en met artikel 8 van 
Richtlijn 2008/105/EG en is daarbij tot de 
conclusie gekomen dat het gepast is om de 
lijst met prioritaire stoffen te wijzigen door 
nieuwe stoffen op te nemen waarvoor 
prioritaire maatregelen getroffen moeten 
worden op EU-niveau, MKN vast te leggen 
voor die stoffen, de MKN voor bepaalde 
bestaande stoffen aan te passen aan de 
wetenschappelijke vooruitgang en biota-
MKN vast te stellen voor bepaalde 
bestaande en nieuwe prioritaire stoffen.

(4) De Commissie heeft een herziening van 
de lijst van prioritaire stoffen uitgevoerd in 
overeenstemming met artikel 16, lid 4, van 
Richtlijn 2000/60/EG en met artikel 8 van 
Richtlijn 2008/105/EG en is daarbij tot de 
conclusie gekomen dat het gepast is om de 
lijst met prioritaire stoffen te wijzigen door
nieuwe stoffen op te nemen waarvoor 
prioritaire maatregelen getroffen moeten 
worden op EU-niveau, MKN vast te leggen 
voor die stoffen, of bestaande stoffen van 
de lijst te verwijderen en ook de MKN 
voor bepaalde bestaande stoffen aan te 
passen aan de wetenschappelijke 
vooruitgang en biota-MKN vast te stellen 
voor bepaalde bestaande en nieuwe 
prioritaire stoffen.

Or. de
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Amendement 37
Andrea Zanoni

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(4 bis) Tot op heden hebben de lidstaten 
aanzienlijke problemen ondervonden bij 
de tenuitvoerlegging van de Kaderrichtlijn 
Water. Dit geldt in het bijzonder voor de 
controle op de emissies van prioritaire 
stoffen op nationaal niveau, in het 
bijzonder met het oog op het beëindigen 
van de emissies, zoals vereist voor 
prioritaire gevaarlijke stoffen. De 
coördinatie met de andere Europese 
wetgevingsinstrumenten moet dan ook 
worden versterkt, door de uitvoering van 
nieuwe gepaste controlemaatregelen.

Or. it

Motivering

Met dit amendement wordt voorgesteld om een overweging toe te voegen, met als doel duidelijk 
te maken dat maatregelen op Europees niveau nodig zijn om de doelstellingen om de emissies in 
het water te beperken of te beëindigen, te verwezenlijken.

Amendement 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(5) De herziening van de lijst van 
prioritaire stoffen werd ondersteund door 
een uitgebreide raadpleging met 
deskundigen van de diensten van de 
Commissie, de lidstaten, belanghebbenden 
en het Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's (WCGM).

(5) De herziening van de lijst van 
prioritaire stoffen werd ondersteund door 
een uitgebreide raadpleging met 
deskundigen van de diensten van de 
Commissie, de lidstaten, belanghebbenden 
en het Wetenschappelijk Comité voor 
gezondheids- en milieurisico's (WCGM), 
en door een grondige bestudering van de 
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toxiciteit van de stoffen en van de mate 
waarin zij in de EU voorkomen.

Or. en

Amendement 39
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en
herziening van bestaande instrumenten.
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing, 
volledige tenuitvoerlegging en, indien van 
toepassing, herziening van de bepalingen 
van bestaande sectorale instrumenten met 
betrekking tot prioritaire stoffen. Dit 
veronderstelt overigens wel dat in het 
kader van die andere, reeds bestaande 
uniale instrumenten daadwerkelijk de 
maatregelen worden genomen die nodig 
zijn voor het verwezenlijken van de in 
artikel 16, lid 1, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde doelstellingen. Het opnemen van 
een stof in bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG, of de overlegging van 
monitoringgegevens waaruit blijkt dat 
aanvullende maatregelen op het niveau 
van de EU nodig zijn, dient dan ook te 
resulteren in een passende follow-up van 
de Commissie en de lidstaten in het kader 
van de dienovereenkomstige uniale 
instrumenten, onverminderd de toepassing 
van de bepalingen van die instrumenten.
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Or. en

Motivering

De bestaande en voorgestelde prioritaire stoffen zijn industriële chemische stoffen, pesticiden, 
biociden, industriële emissies of geneesmiddelen. Voor al van deze stoffen bestaat specifieke 
wetgeving. De bepalingen van de kaderrichtlijn water zijn juridisch gezien evenwel 
gelijkwaardig. Hoewel het van gezond verstand getuigt om prioriteit toe te kennen aan het 
nemen van beheersings- en bestrijdingsmaatregelen in de specifieke wetgevingsteksten, moeten 
er wel waarborgen zijn dat de maatregelen die nodig zijn om aan de waterrichtlijn te voldoen, 
daadwerkelijk worden genomen.

Amendement 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG mag geen afbreuk 
doen aan de toepassing van de bepalingen 
van Verordening (EG) nr. 1107/2009 van 
het Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad, 
noch de daaruit voortvloeiende 
autorisaties verhinderen.

Or. de
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Amendement 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. In 
het verslag over de resultaten van de 
regelmatige herziening van bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG, zoals bedoeld in 
artikel 16, lid 4, van die richtlijn, dient 
aandacht te worden besteed aan de 
maatregelen die op het niveau van de 
Unie en in de lidstaten zijn genomen, en 
dient te worden beoordeeld of die 
maatregelen leiden tot inachtneming van 
de kwaliteitsnormen voor de prioritaire 
stoffen of tot verwezenlijking van de 
stopzettingsdoelstelling voor de prioritaire 
gevaarlijke stoffen. Indien van toepassing 
doet de Commissie dit verslag vergezeld 
gaan van relevante voorstellen voor 
concrete maatregelen gericht op 
inachtneming van de kwaliteitsnormen en 
verwezenlijking van de 
stopzettingsdoelstelling, en van 
tussentijdse termijnen. Het opnemen van 
een stof in bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG doet geen afbreuk aan de 
toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
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oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

Or. en

Amendement 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Om tot een coherente en gecoördineerde 
wettelijke regeling voor gevaarlijke 
prioritaire stoffen te komen, dient te 
worden vastgelegd welke maatregelen op 
welk stadium in de levenscyclus van een 
stof betrekking hebben en te worden 
bewezen dat het geheel aan maatregelen 
resulteert in een aantoonbare verbetering 
van het milieu. Het opnemen van een stof 
in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG doet 
geen afbreuk aan de toepassing van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende 
het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad.
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Or. de

Motivering

De kaderrichtlijn water dient als veiligheidsnet voor maatregelen aan de bron in het kader van 
de wetgeving inzake chemische stoffen en de richtlijn betreffende emissies door de industrie. 
Indien er sprake is van aantoonbare en voor Europa relevante overschrijdingen van de 
kwaliteitsnormen voor het milieu, geeft dit aan dat er behoefte is aan verdere maatregelen voor 
emissiebeperking aan de bron en/of verbetering van de wetenschappelijke methoden. Vooral 
voor het beleid inzake chemische stoffen is verdere regelgeving noodzakelijk.

Amendement 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. Er 
dient voor een consistente 
beleidsbenadering van farmaceutische 
stoffen te worden gekozen, met 
inachtneming van alle maatschappelijke 
en medische gevolgen, en er dient voor 
volledige raadpleging van alle betrokken 
partijen te worden gezorgd. In dit verband 
presenteert de Commissie een verslag met 
mogelijke wetgevingsvoorstellen met 
betrekking tot de milieu-effecten van 
farmaceutische stoffen voor menselijk 
gebruik in water en bodem, onder 
Richtlijn 2010/84/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 15 december 
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2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik1

en Verordening (EU) nr. 1235/2010 van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 tot vaststelling van 
communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau, en Verordening 
(EG) nr. 1394/2007 betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie2. Het opnemen van een stof in 
bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG doet 
geen afbreuk aan de toepassing van de 
bepalingen van Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad van 21 oktober 2009 betreffende 
het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen en tot 
intrekking van de Richtlijnen 79/117/EEG 
en 91/414/EEG van de Raad.
_______________
1 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74.
2 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1.

Or. en

Motivering

De Commissie (DG SANCO) is pas zeer onlangs begonnen met een onderzoek naar de effecten 
van geneesmiddelen op het milieu, zoals zij moet doen uit hoofde van de desbetreffende 
wetgeving. Het verslag van dit onderzoek kan eind 2012, begin 2013 tegemoet worden gezien. 
Dat zal hét moment zijn voor het beginnen met het ontwikkelen van een samenhangend Europees 
beleid voor de effecten van geneesmiddelen op het milieu, en daar moeten we nu dus even op 
wachten.

Amendement 44
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.

(6) Sinds de goedkeuring van Richtlijn 
2000/60/EG zijn er vele communautaire 
besluiten vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin 
van artikel 16 van die richtlijn voor 
individuele prioritaire stoffen inhouden. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de 
werkingssfeer van andere bestaande EU-
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen de prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. 
Het opnemen van een stof in bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG doet geen afbreuk 
aan de toepassing van de bepalingen van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad van 21 
oktober 2009 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
en tot intrekking van de Richtlijnen 
79/117/EEG en 91/414/EEG van de Raad.
Daarnaast dient voor samenhang te 
worden gezorgd met de 
vergunningenbesluiten onder de 
hierboven vermelde verordening 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, in het 
bijzonder gezien de mogelijke 
inconsistenties in gevallen waarin stoffen 
in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG als 
prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt.

Or. en

Motivering

Verordening (EG) nr. 1107/2009 en de kaderrichtlijn water sluiten niet volledig op elkaar aan, 
gezien het feit dat een toegestaan gewasbeschermingsmiddel (quinoxyfen) als prioritaire 
gevaarlijke stof is aangemerkt. Het feit dat een stof als prioritaire gevaarlijke stof is aangemerkt, 
impliceert dat hij geleidelijk moet worden beëindigd, waarmee de specifieke 
vergunningenregeling van Verordening (EG) nr. 1107/2009 wordt ondermijnd. Deze 
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verordening behelst een strenge en alomvattende regeling, alsook een beoordeling van de 
gevaren van een stof voor water die verdergaat dan hetgeen in de kaderrichtlijn water is 
voorzien. De vraag of een stof al dan niet op de markt mag worden gebracht, moet worden 
beantwoord in het kader van het proces voor de herziening van vergunningen voor 
gewasbeschermingsmiddelen. 

Amendement 45
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(6 bis) Aangezien uniale maatregelen het 
meest doeltreffende instrument zijn voor 
het stopzetten of geleidelijke beëindigen 
van de emissies, lozingen en verliezen van 
die prioritaire gevaarlijke stoffen die nog 
in de EU worden geproduceerd of 
geïmporteerd, dient de Commissie 
wetgevingsvoorstellen te ontwikkelen voor 
de opname van de stoffen in de 
kandidatenlijst van REACH onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 van het 
Europees Parlement en de Raad van 18 
december 2006 inzake de registratie en 
beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad en Verordening (EG) nr. 1488/94 
van de Commissie alsmede Richtlijn 
76/769/EEG van de Raad en de 
Richtlijnen 91/155/EEG, 93/67/EEG, 
93/105/EG en 2000/21/EG van de 
Commissie1, of voor het beperken van de 
productie, marketing en het gebruik van 
de stoffen als zodanig of, indien van 
toepassing, in preparaten of voorwerpen. 
Ook voor prioritaire stoffen geldt dat 
uniale maatregelen mogelijkerwijs het 
meest kosten-efficiënte instrument zijn en 
de Commissie dient wetgevingsvoorstellen 
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te ontwikkelen die leiden tot de opname 
van de stof op de kandidatenlijst van 
REACH of, indien van toepassing, de 
beperking van de productie, marketing en 
het gebruik.
_____________________
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

Or. en

Amendement 46
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Met het oog op consistentie met de 
doelstelling van stopzetting of geleidelijke 
beëindiging van de emissies van 
prioritaire gevaarlijke stoffen dienen er 
tijdelijke MKN te worden vastgesteld, die 
als stimulans fungeren voor een 
progressieve vermindering tot het niveau 
van achtergrondwaarden voor in de 
natuur voorkomende stoffen en tot nul 
voor door de mens gemaakte synthetische 
stoffen.

Or. en

Motivering

De MKN zullen alleen bijdragen tot de stopzetting van deze voor het aquatische milieu zeer 
gevaarlijke stoffen indien zij gezien worden als een benchmark voor vooruitgang.

Amendement 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, 
Pavel Poc, Jo Leinen

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er dient te worden gezorgd voor 
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een goede coördinatie tussen het comité 
bedoeld in artikel 21, lid 1, van Richtlijn 
2000/60/EG en de comités en organen die 
zijn opgericht uit hoofde van andere, 
reeds bestaande uniale wetgeving met 
betrekking tot de evaluatie, beoordeling, 
autorisatie of herziening van wederzijds 
relevante stoffen of groepen stoffen. Deze 
coördinatie dient gericht te zijn op een 
passende evaluatie van het risico dat 
bestaat voor of ontstaat via het aquatische 
milieu, met het oog op het verwezenlijken 
van de doelstellingen die in artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG worden bedoeld, en 
op de invoering van maatregelen en 
controles met betrekking tot de emissies, 
lozingen en verliezen van de stoffen, met 
het oog op het verminderen van deze 
risico's, in overeenstemming met de 
desbetreffende wetgeving. 

Or. en

(Zie amendement 222 op bijlage II bis (nieuw))

Amendement 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(7 bis) Er dient te worden gezorgd voor 
een betere coördinatie van de 
tenuitvoerlegging van de kaderrichtlijn 
water en van Verordening (EG) nr. 
1907/2006. Voor de stoffen in bijlage XIV 
bij deze verordening geldt dat de 
autorisatieprocedure dient te worden 
afgerond voordat stoffen als prioritaire 
gevaarlijke stoffen worden aangemerkt.

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor een betere coördinatie van de tenuitvoerlegging van de 
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kaderrichtlijn water en van REACH voor wat dezelfde stoffen betreft. Concreet is het zo dat 
indien een prioritaire stof in bijlage XIV van REACH is opgenomen niet met de procedure voor 
identificatie als een prioritaire gevaarlijke stof in het kader van de kaderrichtlijn water kan 
worden begonnen zolang de autorisatieprocedure nog niet is afgerond. Lezing van artikel 60, lid 
2, van REACH maakt duidelijk dat autorisatie en maatregelen uit hoofde van de kaderrichtlijn 
water hetzelfde doel nastreven, te weten het aanpakken van de risico's die ontstaan bij de 
emissies, lozingen en verliezen van die stoffen.

Amendement 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8) Er zijn aanvullende stoffen 
geïdentificeerd die een aanzienlijk risico 
voor of via het aquatische milieu betekenen 
op EU-niveau, waarvoor de prioriteit 
bepaald is volgens de in artikel 16, lid 2 
van Richtlijn 2000/60/EG vastgelegde 
benadering en die toegevoegd moeten 
worden aan de lijst met prioritaire stoffen. 
Bij het afleiden van de MKN voor die 
stoffen is de meest recente 
wetenschappelijke en technische informatie 
in aanmerking genomen.

(8) Er zijn aanvullende stoffen, met 
inbegrip van farmaceutische stoffen,
geïdentificeerd die een aanzienlijk risico 
voor of via het aquatische milieu betekenen 
op EU-niveau, waarvoor de prioriteit 
bepaald is volgens de in artikel 16, lid 2 
van Richtlijn 2000/60/EG vastgelegde 
benadering en die toegevoegd moeten 
worden aan de lijst met prioritaire stoffen. 
Bij het afleiden van de MKN voor die 
stoffen is de meest recente 
wetenschappelijke en technische informatie 
in aanmerking genomen. Voor het afleiden 
van de MKN in het kader van de 
regelmatige herziening van bijlage X bij 
Richtlijn 2000/60/EG, zoals bedoeld in 
artikel 16, lid 4, van die richtlijn, dient 
rekening te worden gehouden met 
combinatie-effecten.

Or. en

Amendement 50
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Wat voor organismen telt, is het 
gecombineerde effect van de in het milieu 
aanwezige stoffen waaraan zij worden 
blootgesteld, en dit betekent dat 
kwaliteitsnormen voor individuele stoffen 
als benchmark minder geschikt zijn. Het 
gecombineerde effect van stoffen in het 
milieu kan schadelijker zijn dan hetgeen 
kan worden verwacht op basis van de 
mate waarin de concentratie van een 
specifieke stof aan een kwaliteitsnorm 
voldoet. De Commissie dient te 
onderzoeken op welke wijze Richtlijn 
2000/60/EG kan worden verbeterd zodat 
combinatie-effecten in het aquatisch 
milieu kunnen worden aangepakt.

Or. en

Amendement 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) De verontreiniging van water en 
bodem met farmaceutische residuen is een 
in omvang toenemend milieuprobleem. De 
bestaande bepalingen betreffende het 
evalueren en het beheersen en bestrijden 
van het risico van geneesmiddelen dat 
bestaat voor of ontstaat via het aquatisch 
milieu houden onvoldoende rekening met 
de milieudoelstellingen van de Unie. De 
Commissie dient derhalve een continu 
studie te houden naar de mogelijke 
milieu-effecten van geneesmiddelen via 
het aquatisch milieu, met daarin een 
analyse van de relevantie en de 
doeltreffendheid van het bestaande 
wettelijk kader voor de bescherming van 
het milieu en de menselijke gezondheid 
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tegen deze effecten, alsook een overzicht 
van mogelijke maatregelen voor een 
betere aanpak van het probleem.

Or. en

Amendement 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas 
Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Met dit voorstel wordt beoogd te 
komen tot een betere waterkwaliteit, in het 
belang van de volksgezondheid en de 
biodiversiteit. De als prioritair 
aangemerkte farmaceutische stoffen zijn 
als zodanig geïdentificeerd op basis van 
het significante risico dat zij (onder 
andere via het aquatische milieu) 
opleveren op het niveau van de Unie, en 
niet omdat zij een risico voor de 
volksgezondheid vormen via menselijke 
consumptie.

Or. en

Amendement 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 quater) Wanneer de lidstaten 
beheersings- en bestrijdingsmaatregelen 
nemen, dienen zij rekening te houden met 
het therapeutische belang van de 
desbetreffende farmaceutische stoffen en 
de maatregelen dienen in 
overeenstemming te zijn met Verordening 
(EU) nr. 1235/2010 van het Europees 
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Parlement en de Raad van 15 december 
2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking van 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik 
betreft, van Verordening (EG) nr. 
726/2004 tot vaststelling van 
communautaire procedures voor het 
verlenen van vergunningen en het 
toezicht op geneesmiddelen voor 
menselijk en diergeneeskundig gebruik en 
tot oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau, en Verordening 
(EG) nr. 1394/2007 betreffende 
geneesmiddelen voor geavanceerde 
therapie1, en Richtlijn 2010/84/EG van 
het Europees Parlement en de Raad van 
15 december 2010 tot wijziging, wat de 
geneesmiddelenbewaking betreft, van 
Richtlijn 2001/83/EG tot vaststelling van 
een communautair wetboek betreffende 
geneesmiddelen voor menselijk gebruik2. 
Deze maatregelen kunnen bestaan uit 
terugname- en etiketteringsregelingen 
voor ongebruikte geneesmiddelen.
______________
1 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 1.
2 PB L 348 van 31.12.2010, blz. 74.

Or. en

Amendement 54
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 9

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(9) Er bestaat gewoonlijk meer
onzekerheid bij het afleiden van MKN 
voor prioritaire gevaarlijke stoffen dan bij 
het vaststellen van MKN voor prioritaire 
stoffen, maar de MKN vormen nog steeds 
een ijkpunt om te beoordelen of de 
doelstelling van een goede chemische 
toestand van het oppervlaktewater 
verwezenlijkt is, zoals bepaald in artikel 2, 

(9) Er bestaat gewoonlijk meer 
onzekerheid bij het afleiden van MKN 
voor prioritaire gevaarlijke stoffen dan bij 
het vaststellen van MKN voor prioritaire 
stoffen, maar de MKN vormen nog steeds 
een ijkpunt om te beoordelen of de 
doelstelling van een goede chemische 
toestand van het oppervlaktewater 
verwezenlijkt is, zoals bepaald in artikel 2, 
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lid 24, en in de punten ii) en iii), van artikel 
4, lid 1, onder a), van Richtlijn 
2000/60/EG. Om een afdoend 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
menselijke gezondheid te garanderen, is de 
uiteindelijke doelstelling voor prioritaire 
gevaarlijke stoffen echter het stopzetten of 
geleidelijk beëindigen van emissies, 
lozingen en verliezen, zoals bepaald in 
artikel 4, lid 1, onder a), punt iv), van 
Richtlijn 2000/60/EG.

lid 24, en in de punten ii) en iii), van artikel 
4, lid 1, onder a), van Richtlijn 
2000/60/EG. Om een afdoend 
beschermingsniveau voor het milieu en de 
menselijke gezondheid te garanderen, is de 
uiteindelijke doelstelling voor prioritaire 
gevaarlijke stoffen echter het stopzetten of 
geleidelijk beëindigen van emissies, 
lozingen en verliezen, zoals bepaald in 
artikel 4, lid 1, onder a), punt iv), van 
Richtlijn 2000/60/EG. Overeenkomstig 
artikel 16, lid 6, van Richtlijn 2000/60/EG 
geldt voor de stopzetting of geleidelijke 
beëindiging van de emissies, lozingen en 
verliezen van prioritaire gevaarlijke 
stoffen een termijn van ten hoogste 20 
jaar, te rekenen vanaf het moment van 
aanduiding van een stof als prioritaire 
gevaarlijke stof.

Or. en

Motivering

De Commissie verwijst voor beheersingsmaatregelen naar andere wettelijke instrumenten (zie 
overweging 6). Ze is niet voornemens in het kader van de kaderrichtlijn water 
beheersingsmaatregelen voor te stellen, maar wil veeleer gebruik maken van de bedoelde reeds 
bestaande instrumenten. Er zij aan herinnerd dat, en dit wordt ook aangegeven in MEMO/12/59 
van de Commissie met betrekking tot dit voorstel, in de kaderrichtlijn water wordt bepaald dat 
de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen ten laatste 20 jaar na hun 
aanduiding als prioritaire gevaarlijke stoffen geleidelijk moeten worden beëindigd.

Amendement 55
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Lozingen in het milieu tijdens de 
productie, het vervoer, het gebruik of de 
verwijdering bevatten vaak grote 
aantallen chemische stoffen. In de 
bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG met 
betrekking tot de doelstelling van het tot 
stand brengen van een goede chemische 
status in waterlichamen staat dat hierbij 
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niet alleen gekeken moet worden naar de 
concentratie van afzonderlijke chemische 
stoffen, maar ook naar de combinatie-
effecten. Hiermee dient bij de afleiding 
van de MKN dan ook rekening te worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

In de recente mededeling van de Commissie over chemische mengsels wordt gewezen op het 
belang van milieumengsels in het kader van de kaderrichtlijn water. Bij de vaststelling van MKN 
moet, om te voorkomen dat risico's stelselmatig worden onderschat, met combinatie-effecten 
rekening worden gehouden.

Amendement 56
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 bis) Lozingen in het milieu tijdens de 
productie, het vervoer, het gebruik of de 
verwijdering bevatten vaak grote 
aantallen chemische stoffen. In de 
bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG met 
betrekking tot de doelstelling van het tot 
stand brengen van een goede chemische 
status in waterlichamen staat dat hierbij 
niet alleen gekeken moet worden naar de 
concentratie van afzonderlijke chemische 
stoffen, maar ook naar de combinatie-
effecten. Hiermee dient bij de afleiding 
van de MKN dan ook rekening te worden 
gehouden.

Or. en

Motivering

In de recente COM-mededeling van de Commissie over chemische mengsels wordt gewezen op 
het belang van milieumengsels in het kader van de kaderrichtlijn water. Indien hier in de MKN-
afleiding in voldoende mate rekening mee wordt gehouden, zal geen sprake zijn van 
stelselmatige onderschatting van de risico's.
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Amendement 57
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 10 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(10 ter) Met het oog op het waarborgen 
van de integriteit en de geloofwaardigheid 
van het proces waarbij stoffen op lijsten 
worden gezet, mogen politieke 
overwegingen of de kosten van 
maatregelen niet gebruikt worden om te 
voorkomen dat een bepaalde stof als 
prioritaire stof of prioritaire gevaarlijke 
stof wordt aangemerkt, maar moet 
daaraan in het vervolgstadium, na de 
opname van de stof of de stoffen op een 
lijst, aandacht worden besteed.

Or. en

Amendement 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 12

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(12) Persistente, bioaccumulerende of 
toxische stoffen (PBT's) en andere stoffen 
die zich gedragen als PBT's kunnen nog 
tientallen jaren in gevaarlijke concentraties 
terug te vinden zijn in het aquatische 
milieu, zelfs als er reeds uitvoerige 
maatregelen zijn getroffen om de emissies 
te beperken of te beëindigen. Sommige 
stoffen kunnen zich ook over grote 
afstanden verplaatsen en zijn nagenoeg 
overal aanwezig in het milieu. De 
bestaande en voorgestelde prioritaire 
gevaarlijke stoffen beslaan een aantal van 
die stoffen, en voor sommigen daarvan
moet, vanwege hun langdurige algemene
aanwezigheid, bijzondere aandacht 
worden besteed aan de gevolgen die zij

(12) Persistente, bioaccumulerende of 
toxische stoffen (PBT's) en andere 
prioritaire gevaarlijke stoffen die zich 
gedragen als PBT's kunnen nog tientallen 
jaren in gevaarlijke concentraties terug te 
vinden zijn in het aquatische milieu, 
hoewel er reeds uitvoerige maatregelen, 
met name op Europees niveau, zijn 
getroffen om de emissies te beperken of te 
beëindigen. Sommige stoffen kunnen zich 
ook over grote afstanden verplaatsen en 
zijn nagenoeg overal aanwezig in het 
milieu. De bestaande en voorgestelde 
prioritaire gevaarlijke stoffen beslaan een 
aantal van die stoffen. Een effectieve 
reductie van deze stoffen kan maar zelden 
door maatregelen op lokaal of regionaal 
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meebrengen voor de presentatie van de 
chemische toestand volgens Richtlijn 
2000/60/EG en aan de monitoringvereisten.

niveau gerealiseerd worden. Voor deze 
stoffen zijn er internationale 
inspanningen nodig om op mondiaal 
niveau een reductie tot stand te brengen. 
Gezien de langdurige gevolgen voor het
milieu van deze stoffen, het toezicht op 
deze stoffen en hun invloed op de
chemische status moet er volgens Richtlijn 
2000/60/EG bijzondere aandacht aan 
worden besteed en aan de 
monitoringvereisten.

Or. de

Motivering

De indeling van stoffen in de categorie van PBT's is nog niet transparant. Onderscheid maken 
tussen stoffen van verschillende categorieën vereist transparante criteria en mogelijkheden om 
nog meer stoffen als quasi algemeen aanwezig te aan te merken. Op basis van het 
gecombineerde uitgangspunt van de kaderrichtlijn water moeten deze stoffen daarom niet alleen 
gedefinieerd worden naar chemische eigenschappen en concentraties, maar ook op basis van het 
criterium 'effectieve emissiecontrole'. 

Amendement 59
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 15 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(15 bis) Er dient in het bijzonder aandacht 
te worden besteed aan bepaalde 
gewasbeschermingsmiddelen die 
chelaatvormers bevatten die als essentieel 
synergetisch middel fungeren. Sommige 
chelaatmiddelen zijn persistent en 
vergoten de mobiliteit van zware metalen 
in de bodem. Een vergroot 
uitlogingspotentieel van zware metalen 
kan tot verontreiniging van het 
grondwater leiden, met de blootstelling 
van grote bevolkingsgroepen als gevolg.

Or. en
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Amendement 60
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 
aanmerking kan worden genomen en 
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord.

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, en te waarborgen dat de 
monitoring effectief is, dient het 
mechanisme te zijn toegespitst op stoffen 
met inherente risico-eigenschappen en 
opkomende verontreinigende stoffen, die 
op een tijdelijke toezichtlijst zijn geplaatst, 
en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. De lijst dient 
dynamisch te zijn, zodat nieuwe informatie 
over mogelijke risico's van opkomende 
verontreinigende stoffen in aanmerking 
kan worden genomen en vermeden wordt 
dat stoffen langer dan nodig worden 
gemonitord.

Or. en

Motivering

Voor een effectieve selectie van de relevante stoffen voor de monitoringlijst moet worden 
gekeken naar hun inherente risico-eigenschappen.

Amendement 61
Julie Girling



PE496.330v04-00 28/107 AM\919170NL.doc

NL

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 
aanmerking kan worden genomen en 
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord.

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen, aangevuld met 
monitoringinformatie van programma's 
onder de artikelen 5 en 8 van Richtlijn 
2000/60/EG in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 
aanmerking kan worden genomen en 
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord. Voor de lijst 
moet een concrete geldigheidsduur 
worden vastgesteld. Op basis van de 
resultaten die zij van de lidstaten ontvangt 
en van tevoren vastgestelde criteria dient 
de Commissie de betrokken partijen uitleg 
te geven voor elke daaropvolgende periode 
van twaalf maanden dat de stof wordt 
gemonitord terwijl hij op de lijst wordt 
gehouden. De stof dient van de 
monitoringlijst te worden verwijderd 
indien uit de in artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
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risicobeoordeling blijkt dat de stof op het 
niveau van de Unie geen significant risico 
voor of via het aquatisch milieu betekent.

Or. en

Motivering

Op basis van de artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG wordt ten gevolg van samenwerking 
tussen de lidstaten en de betrokken partijen reeds beschikt over waardevolle informatie over de 
ecologische en chemische status van EU-wateren, en deze informatie moet worden gebruikt als 
aanvulling op de informatie die de monitoringlijst oplevert. Er dient een helder, 
rechtvaardigbaar en transparant proces te zijn voor het bepalen van de stoffen die op de 
monitoringlijst blijven en welke niet.

Amendement 62
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 

(17) Er is een nieuw mechanisme nodig dat 
de Commissie gerichte hoogwaardige 
monitoringinformatie verschaft over de 
concentratie van stoffen in het aquatische 
milieu en waarbij de nadruk wordt gelegd 
op opkomende verontreinigende stoffen en 
stoffen waarvoor de kwaliteit van de 
beschikbare monitoringgegevens niet 
volstaat om een risicobeoordeling op te 
stellen. Het nieuwe mechanisme moet het 
eenvoudiger maken om informatie te 
verzamelen in de verschillende 
stroomgebieden in de Unie. Om de kosten 
voor monitoring op een redelijk niveau te 
houden, dient het mechanisme te zijn 
toegespitst op een beperkt aantal stoffen, 
die op een tijdelijke toezichtlijst zijn 
geplaatst, en op een beperkt aantal 
monitoringlocaties. Het mechanisme moet 
echter wel representatieve gegevens 
opleveren die geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn, zodat nieuwe 
informatie over mogelijke risico's van 
opkomende verontreinigende stoffen in 
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aanmerking kan worden genomen en 
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord.

aanmerking kan worden genomen en
vermeden wordt dat stoffen langer dan 
nodig worden gemonitord. Tegen de 
achtergrond van de zorgen die omtrent 
diclofenac, 17beta-estradiol en 17alpha-
ethinylestradiol zijn geuit, wordt de 
Commissie gevraagd deze drie stoffen 
prioritair aan een wetenschappelijke 
beoordeling te onderwerpen, en ze -
indien deze beoordeling daar aanleiding 
toe geeft - op een monitoringlijst op te 
nemen. Bij de beoordeling van deze drie 
stoffen dient rekening te worden 
gehouden met de mogelijke economische 
en maatschappelijke impact van hun 
monitoring en beperking.

Or. en

Motivering

De gevaren die van de drie medicinale stoffen uitgaan, zijn vooralsnog onduidelijk, en hoewel er 
op dit moment dus onvoldoende gegevens zijn om ze op de lijst van prioritaire gevaarlijke stoffen 
op te nemen, geeft de bezorgdheid omtrent deze stoffen wel aanleiding om ze als prioritair aan te 
wijzen voor opname op de monitoringlijst. De gevolgen van beperkende maatregelen moeten 
goed worden bekeken. Beperkende maatregelen voor 17beta-estradiol zou bijvoorbeeld een 
negatieve uitwerking kunnen hebben op de productie van mondeling in te nemen 
voorbehoedsmiddelen en op de volksgezondheid.

Amendement 63
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 17 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(17 bis) De monitoringlijst beoogt een 
goede monitoring van de aanwezigheid 
van stoffen in oppervlaktewater mogelijk 
te maken, alsook een gedegen 
beoordeling, op basis van een algemeen 
aanvaarde en gevalideerde methodologie 
en wetenschappelijke gegevens van 
hoogwaardige studies, met inachtneming 
van de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en internationale 
richtsnoeren (van bijvoorbeeld de OESO 
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en GLP).

Or. en

Motivering

Het op basis van de meest recente normen en richtsnoeren produceren van nieuwe 
wetenschappelijke gegevens maakt het mogelijk een beter inzicht te verkrijgen in de 
daadwerkelijke risico's voor het milieu. Voor veel stoffen geldt dat het goed zou zijn ze aan een 
gedegener beoordeling te onderworpen alvorens een besluit te nemen over een mogelijke 
opname op een lijst. Vandaar dat het beoordelingsproces op een goede en zo breed mogelijk 
aanvaarde methodologie moet stoelen.

Amendement 64
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 19

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(19) De Commissie heeft dit voorstel 
goedgekeurd en haar verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad voorgelegd 
en heeft zo haar eerste herziening van de 
lijst van prioritaire stoffen, zoals vereist uit 
hoofde van artikel 8 van Richtlijn 
2008/105/EG, voltooid. Daarbij zijn 
eveneens de stoffen uit bijlage III bij die 
richtlijn herzien en is een aantal van die 
stoffen geïdentificeerd als stoffen waarvan 
de prioriteit moet worden bepaald. Er zijn 
momenteel onvoldoende bewijzen voor het 
toekennen van prioriteit aan de overige 
stoffen. Doordat de mogelijkheid bestaat 
dat nieuwe informatie over die stoffen 
beschikbaar wordt, kunnen zij niet worden 
uitgesloten van een herziening in de 
toekomst, zoals het geval is voor de 
overige stoffen die beoordeeld zijn maar 
waaraan in deze herziening geen prioriteit 
is toegekend. Daarom is bijlage III bij 
Richtlijn 2008/105/EG achterhaald en dient 
zij geschrapt te worden. Artikel 8 van die 
richtlijn moet dienovereenkomstig worden 
aangepast, rekening houdend met de datum 
van de verslaglegging aan het Europees 
Parlement en aan de Raad.

(19) De Commissie heeft dit voorstel 
goedgekeurd en haar verslag aan het 
Europees Parlement en de Raad voorgelegd 
en heeft zo haar eerste herziening van de 
lijst van prioritaire stoffen, zoals vereist uit 
hoofde van artikel 8 van Richtlijn 
2008/105/EG, voltooid. Daarbij zijn 
eveneens de stoffen uit bijlage III bij die 
richtlijn herzien en is een aantal van die 
stoffen geïdentificeerd als stoffen waarvan 
de prioriteit moet worden bepaald. Doordat 
de mogelijkheid bestaat dat nieuwe 
informatie over die stoffen beschikbaar 
wordt, kunnen zij niet worden uitgesloten 
van een herziening in de toekomst, zoals 
het geval is voor de overige stoffen die 
beoordeeld zijn maar waaraan in deze 
herziening geen prioriteit is toegekend. 
Daarom is bijlage III bij Richtlijn 
2008/105/EG achterhaald en dient zij 
geschrapt te worden. Artikel 8 van die 
richtlijn moet dienovereenkomstig worden 
aangepast, rekening houdend met de datum 
van de verslaglegging aan het Europees 
Parlement en aan de Raad.
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Or. en

Amendement 65
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen.

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen van de 
lidstaten, de betrokken industrieën en 
ngo's die de bescherming van het milieu 
bevorderen.

Or. it

Amendement 66
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
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pleegt, onder meer met deskundigen. passende raadpleging van alle betrokken 
partijen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

Or. en

Amendement 67
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 21

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie 
tijdens de voorbereiding passend overleg 
pleegt, onder meer met deskundigen.

(21) Bovendien moet de bevoegdheid om 
handelingen vast te stellen overeenkomstig 
artikel 290 van het Verdrag betreffende de 
werking van de Europese Unie aan de 
Commissie worden gedelegeerd ten 
aanzien van het opstellen van een 
toezichtlijst om de beschikbare informatie 
voor het identificeren van prioritaire 
stoffen in de toekomst te verbeteren. Het is 
van bijzonder belang dat de Commissie bij 
haar voorbereidende werkzaamheden tot 
passende raadpleging van alle betrokken 
partijen overgaat, onder meer op 
deskundigenniveau.

Or. en

Motivering

Alle betrokken partijen moeten in de gelegenheid worden gesteld commentaar te geven op en 
suggesties te doen voor de door de Commissie op te stellen monitoringlijst.

Amendement 68
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 23

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(23) Om uniforme voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, van de monitoringmethoden 

(23) Om uniforme voorwaarden te 
garanderen voor de tenuitvoerlegging van 
deze richtlijn, van de monitoring- en 
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gebruikt voor het monitoren van stoffen op 
de toezichtlijst en van de 
verslagleggingsformats voor het 
rapporteren van de monitoringgegevens en 
-informatie aan de Commissie, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegewezen. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

gevalideerde analysemethoden in 
overeenstemming met Richtlijn 
2009/90/EG gebruikt voor het monitoren 
van stoffen op de toezichtlijst en van de 
verslagleggingsformats voor het 
rapporteren van de monitoringgegevens en 
-informatie aan de Commissie, moeten 
uitvoeringsbevoegdheden aan de 
Commissie worden toegewezen. Deze 
bevoegdheden moeten worden uitgeoefend 
overeenkomstig Verordening (EU) nr. 
182/2011 van het Europees Parlement en 
de Raad van 16 februari 2011 tot 
vaststelling van de algemene voorschriften 
en beginselen die van toepassing zijn op de 
wijze waarop de lidstaten de uitoefening 
van de uitvoeringsbevoegdheden door de 
Commissie controleren.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat uniforme gevalideerde analysemethoden moeten worden 
gebruikt.

Amendement 69
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 24

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het verwezenlijken van 
een goede chemische toestand van het 
oppervlaktewater door middel van de 
vaststelling van MKN voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere 
verontreinigende stoffen, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve met het oog op de handhaving 
van hetzelfde beschermingsniveau voor 
oppervlaktewateren in de hele Europese 
Unie beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, kan de Unie, 
overeenkomstig het in artikel 5 van het 

(24) Aangezien de doelstelling van deze 
richtlijn, namelijk het verwezenlijken van 
een goede chemische toestand van het 
oppervlaktewater door middel van de 
vaststelling van MKN voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere 
verontreinigende stoffen, niet voldoende 
door de lidstaten kan worden verwezenlijkt 
en derhalve met het oog op de handhaving 
van hetzelfde beschermingsniveau voor 
oppervlaktewateren in de hele Europese 
Unie beter door de Unie kan worden 
verwezenlijkt, dient de Unie, indien 
noodzakelijk, overeenkomstig het in artikel 
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Verdrag betreffende de Europese Unie 
neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen nemen. Overeenkomstig het in 
hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

5 van het Verdrag betreffende de Europese 
Unie neergelegde subsidiariteitsbeginsel, 
maatregelen te nemen. Overeenkomstig het 
in hetzelfde artikel neergelegde 
evenredigheidsbeginsel, gaat deze richtlijn 
niet verder dan wat nodig is om deze 
doelstelling te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Prioritaire stoffen zijn stoffen waarvan bekend is dat ze een significant risico op EU-niveau 
vormen. In andere woorden, de concentraties van deze stoffen overschrijden de MKN. Er bestaat 
dus behoefte aan maatregelen voor het beheersen en bestrijden van de verontreiniging. Het moet 
een verplichting voor de Unie zijn om maatregelen te nemen, daar waar deze nodig zijn op EU-
niveau, en niet slechts een recht.

Amendement 70
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
Richtlijn 2000/60/EG
Artikel 16 – enige alinea

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG wordt 
vervangen door de tekst in bijlage I bij 
deze richtlijn.

Richtlijn 2000/60/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

– bijlage X wordt vervangen door de 
teksten in bijlage X bij deze richtlijn.

– Het volgende punt wordt toegevoegd 
aan artikel 16:
"3 bis. Een "prioritaire stof" die ook in 
bijlage XIV van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 is opgenomen, komt pas na de 
einddatum zoals bedoeld in de relevante 
passage van bijlage XIV of na de datum 
waarop het besluit van de Commissie met 
betrekking tot de desbetreffende 
autorisatieaanvraag is gepubliceerd, 
indien deze datum na de einddatum van 
bijlage XIV valt, voor classificatie als 
"prioritaire gevaarlijke stof"(PGS) in



PE496.330v04-00 36/107 AM\919170NL.doc

NL

aanmerking."

Or. en

Motivering

Er dient te worden gezorgd voor een betere coördinatie van de tenuitvoerlegging van de 
kaderrichtlijn water en van REACH voor wat dezelfde stoffen betreft. Concreet is het zo dat 
indien een prioritaire stof in bijlage XIV van REACH is opgenomen niet met de procedure voor 
identificatie als een prioritaire gevaarlijke stof in het kader van de kaderrichtlijn water kan 
worden begonnen zolang de autorisatieprocedure nog niet is afgerond.

Amendement 71
Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 1
Richtlijn 2000/60/EG
Bijlage VIII – punt 12 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG wordt 
vervangen door de tekst in bijlage I bij 
deze richtlijn.

Richtlijn 2000/60/EG wordt als volgt 
gewijzigd:

– bijlage X wordt vervangen door de tekst 
in bijlage I bij deze richtlijn.

– aan bijlage VIII wordt het volgende 
punt toegevoegd:
"12 bis. Persistente chelaatvormers en 
hun samenstellingen."

Or. en

Motivering

Chelaatvormers worden op grote schaal en in een breeds scala aan industriële processen en 
producten gebruikt, bijvoorbeeld in gewasbeschermingsmiddelen als een essentieel synergetisch 
middel door de vorming van verbindingen van metalen en ionen, waarmee de doeltreffendheid 
van het actieve bestanddeel wordt vergroot. Sommige chelaatmiddelen, zoals EDTA, zijn 
persistent en vergoten de mobiliteit van zware metalen in de bodem. Het grotere 
uitlogingspotentieel van zware metalen kan tot verontreiniging van het grondwater leiden en via 
het aquatisch milieu tot de blootstelling van grote delen van de bevolking leiden.

Amendement 72
Holger Krahmer
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 1
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 2 – alinea 3 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

" Natuurlijk achtergrondniveau": de 
natuurlijke samenstelling van zuiver 
water dat wordt gekenmerkt door 
milieufactoren (bodem, structuur, 
geochemische factoren en andere 
natuurlijke factoren, zoals het voorkomen 
van vulkanen, natuurlijke branden, enz.).

Or. en

Amendement 73
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Overeenkomstig artikel 1 van deze richtlijn 
en artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
passen de lidstaten de MKN zoals 
vastgesteld in deel A van bijlage I bij deze 
richtlijn toe op oppervlaktewaterlichamen.

Overeenkomstig artikel 1 van deze richtlijn 
en artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
passen de lidstaten de MKN zoals 
vastgesteld in deel A van bijlage I bij deze 
richtlijn toe op oppervlaktewaterlichamen. 
Voor de stoffen met het nummer 2, 5, 15, 
20, 22, 23, 28, en 34 t/m 48 gelden de 
MKN als 'monitoringwaarden'. Vanaf 
2021 zetten de lidstaten deze 
'monitoringwaarden' overeenkomstig 
artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG om in 
MKN.

Or. en

Motivering

Er moeten overgangsperioden worden vastgesteld voor de verplichte implementatie van nieuwe 
MKN en de implementatie van herziene MKN van bestaande prioritaire stoffen. Anders komt het 
ongetwijfeld tot conflicten met de vereisten van artikel 4 ("Milieudoelstellingen") van de 
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kaderrichtlijn water. Zo zou in veel gevallen de vaststelling van nieuwe MKN zonder 
overgangsperioden resulteren in een 'botsing' met het verbod op verslechtering zoals bedoeld in 
artikel 4, lid 5, van de kaderrichtlijn water, met gebruiksverboden en -beperkingen als gevolg.

Amendement 74
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Vanaf 1 januari 2015 passen de lidstaten 
de MKN-waarden toe voor in deel A van 
bijlage I bij deze richtlijn bedoelde 
prioritaire gevaarlijke stoffen in lichamen 
van oppervlaktewater, verminderd met de 
onderstaande factoren of ten minste op 
het detectieniveau zoals vastgesteld met 
breed beschikbare meettechnologie:
a) vanaf 22 december 2015 een 
reductiefactor 10;
b) vanaf 22 december 2021 een 
reductiefactor 20;
c) vanaf 22 december 2027 een 
reductiefactor 100.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de MKN voor prioritaire gevaarlijke stoffen consistent zijn met 
i) de algemene doelstelling van de kaderrichtlijn water van het stopzetten of beëindigen van de 
emissies van dergelijke stoffen, en het bereiken van bijna nulconcentraties voor natuurlijk 
voorkomende stoffen in het aquatisch milieu, en ii) de onzekerheid bij het vaststellen van 
drempels voor stoffen met gevaarlijke kenmerken, zoals PBT's, of stoffen die het endocriene 
systeem kunnen verstoren.

Amendement 75
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
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Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het vaststellen van de MKN wordt 
middels de toepassing van een 
"toegevoegde risicobenadering" rekening 
gehouden met natuurlijke 
achtergrondwaarden.

Or. en

Motivering

Bij het beoordelen van MKN-overschrijdingen moet rekening worden gehouden met de 
aanwezigheid van stoffen ten gevolg van natuurlijke processen (achtergrondwaarden). Zo moet 
bij het herzien van de MKN via de "toegevoegde risicobenadering" rekening worden gehouden 
met de natuurlijk voorkomende achtergrondwaarden van metalen uit geogene bronnen en 
bijvoorbeeld ook polyaromatische waterkoolstoffen van bosbranden. Anders leiden de 
bevindingen in de hierboven vermelde gevallen ertoe dat de handhavingsautoriteiten 
waterbeheersmaatregelen gaan nemen.

Amendement 76
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Met het oog op een 
geharmoniseerde handhaving van de 
richtlijn in de lidstaten stelt de Commissie 
een gedelegeerde handeling vast met 
bindende regels voor de te gebruiken 
analysemethoden.

Or. en

Motivering

Voor veel van de nieuwe of te herziene MKN bestaan geen gevalideerde analytische 
testmethoden en bemonsteringsregels. Met name wat de geplande monitoringlijst betreft, kan de 
nagestreefde winst bij de bevindingen betreffende mogelijk aanwezige stoffen alleen worden 
bereikt indien in alle lidstaten geharmoniseerde - dat wil zeggen vergelijkbare - onderzoekingen 
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plaatsvinden. Zie ook Verordening (EU) nr. 2009/90 "Technische specificaties voor chemische 
analyses en monitoring van de waterstatus".

Amendement 77
Eija-Riitta Korhola

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Vanaf het moment van actualisering 
van de beheersplannen voor rivierbekkens 
in 2021 passen de lidstaten voor de stoffen 
met de nummers 2, 5, 15, 20, 22, 23, 28 en 
34 t/m 48 de MKN toe, teneinde voor deze 
stoffen ten laatste in 2027 tot een goede 
chemische status te komen.

Or. en

Motivering

Aangezien voor consistentie tussen de kaderrichtlijn water en deze richtlijn moet worden 
gezorgd, moet worden aangegeven dat de lidstaten de MKN voor de nieuwe stoffen en de 
herziene MKN voor de bestaande stoffen toepassen vanaf de volgende actualisering van de 
programma's met maatregelen en beheersplannen voor rivierbekkens in 2021, teneinde voor 
deze stoffen ten laatste in 2027 tot een goede chemische status te komen.

Amendement 78
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 4

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. Voor de stoffen waarvoor een MKN 
voor sediment en/of biota wordt toegepast, 
monitoren de lidstaten de stof gedurende 
ten minste een jaar in de relevante matrix, 
tenzij de technische kennis en het oordeel 
van deskundigen een andere tussenpoos 

4. Voor de stoffen waarvoor een MKN 
voor sediment en/of biota wordt toegepast, 
monitoren de lidstaten de stof eenmaal per 
drie jaar, met deze frequentie als 
richtsnoer, in de relevante matrix, tenzij de 
technische kennis en het oordeel van 
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rechtvaardigen. deskundigen een andere tussenpoos 
rechtvaardigen.

Or. sv

Motivering

Dit amendement zorgt voor onderlinge afstemming tussen de leden 4 en 6; in het voorstel van de 
Commissie is onduidelijk welke frequentie wordt bedoeld.

Amendement 79
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 6 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De lidstaten treffen regelingen voor de 
analyse van langetermijntendensen met 
betrekking tot de concentraties van de in 
deel A van bijlage I vermelde prioritaire 
stoffen die de neiging hebben te 
accumuleren in sediment en/of biota, en 
schenken daarbij bijzondere aandacht aan 
de stoffen met de nummers 2, 5, 6, 7, 12, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 
36, 37, 43 en 44, op basis van de 
monitoring van de watertoestand, 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG. Zij nemen, met 
inachtneming van artikel 4 van Richtlijn 
2000/60/EG, maatregelen die erop gericht 
zijn dat dergelijke concentraties niet 
significant toenemen in sediment en/of de 
betrokken biota. 

De lidstaten treffen regelingen voor de 
analyse van langetermijntendensen met 
betrekking tot de concentraties van de in 
deel A van bijlage I vermelde prioritaire 
stoffen die de neiging hebben te 
accumuleren in sediment en/of biota, en 
schenken daarbij bijzondere aandacht aan 
de stoffen met de nummers 2, 5, 6, 7, 12, 
15, 16, 17, 18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 
36, 37, 43 en 44, op basis van de 
monitoring van de watertoestand, 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG. Zij nemen, met 
inachtneming van artikel 4 van Richtlijn 
2000/60/EG, maatregelen die erop gericht 
zijn dat dergelijke concentraties geleidelijk 
afnemen in sediment en/of de betrokken 
biota. 

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 4, lid 1, onder a), iv), van de kaderrichtlijn water moeten 
de lidstaten maatregelen nemen om de verontreiniging afkomstig van prioritaire stoffen 
geleidelijk te reduceren, hetgeen heel iets anders is als waarborgen dat de concentraties van 
prioritaire stoffen niet significant toenemen in sediment en/of de betrokken biota.
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Amendement 80
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 7

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

7. De Commissie onderzoekt de 
vooruitgang van techniek en wetenschap, 
met inbegrip van de uitkomst van de in 
artikel 16, lid 2, onder a) en b), van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
risicobeoordelingen en de informatie uit de 
registratie van stoffen die overeenkomstig 
artikel 119 van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 openbaar wordt gemaakt, en 
dient indien nodig voorstellen in voor de 
herziening van de in de deel A van bijlage I 
bij deze richtlijn vastgestelde MKN, 
overeenkomstig de procedure van artikel 
294 van het Verdrag en in 
overeenstemming met het tijdsschema van 
artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG. 

7. De Commissie onderzoekt de 
vooruitgang van techniek en wetenschap, 
met inbegrip van de uitkomst van de in 
artikel 16, lid 2, onder a) en b), van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
risicobeoordelingen en de informatie uit de 
registratie van stoffen die overeenkomstig 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 zijn 
geregistreerd, met inbegrip van de kans op 
diffuse emissies van het gebruik in 
artikelen, en dient indien nodig voorstellen 
in voor de herziening van de in de deel A 
van bijlage I bij deze richtlijn vastgestelde 
MKN, overeenkomstig de procedure van 
artikel 294 van het Verdrag en in 
overeenstemming met het tijdsschema van 
artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG. 

Or. en

Motivering

Dit amendement garandeert het gebruik van alle informatie die uit hoofde van REACH aan de 
autoriteiten moet worden verschaft, niet alleen de informatie uit de openbare gegevensbank, 
hetgeen veel beperkter is. Eén van de doelstellingen van REACH is altijd een betere 
implementatie van EU-wetgeving middels verbetering van de informatiebasis geweest.

Amendement 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. Om de implementatie van deze 
richtlijn te vergemakkelijken, worden in 
het kader van de tenuitvoerlegging van 
Richtlijn 2000/60/EG technische 
richtsnoeren met betrekking tot de 
monsterneming van biota en de 
monitoring van stoffen ontwikkeld.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt iets te doen aan het gebrek aan gestandaardiseerde methoden voor het 
nemen van monsters en het analyseren van nieuwe stoffen. Het ontwikkelen van normen voor het 
nemen van biotamonsters en het monitoren van elke stof is een langdurig en kostbaar proces. 
Met het oog op doeltreffendheid, het reduceren van kosten en het produceren van vergelijkbare 
gegevens moet de Commissie de lidstaten de helpende hand toesteken door in het kader van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/60/EG technische richtsnoeren op te stellen.

Amendement 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

8 bis. De Commissie ontwikkelt 
richtsnoeren, met inbegrip van technische 
specificaties met betrekking tot de 
toepassing en de monitoring van de MKN 
in een overeenkomstige matrix, voor de 
stoffen met de nummers 2, 5, 15, 20, 23, 
28 en 34 t/m 45, teneinde het proces van 
monitoring van deze stoffen te 
vergemakkelijken.

Or. en

Motivering

Op dit moment bestaan niet voor alle bestaande prioritaire en nieuwe stoffen 
gestandaardiseerde analysemethoden. Het ontwikkelen van nationale normen is een langdurig 
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en kostbaar proces. Vandaar dat de Commissie richtsnoeren moet opstellen teneinde te zorgen 
voor vergelijkbaarheid van de monitoringgegevens die in de lidstaten worden verzameld.

Amendement 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 5 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 bis
Beheersing van prioritaire stoffen die 

industriële chemische stoffen zijn
1. Voor alle prioritaire stoffen en 
prioritaire gevaarlijke stoffen die onder 
het toepassingsgebied van Verordening 
(EG) nr. 1907/2006 (REACH) vallen en 
die in de ogen van de Commissie aan de 
criteria van artikel 57 van die verordening 
voldoen, vraagt de Commissie het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) ten laatste op [PB gelieve 
in te voegen: één jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] 
overeenkomstig artikel 59, lid 2, of artikel 
69, lid 1, van die verordening dossiers aan 
te leggen, indien dit nog niet is gebeurd.
2. Voor de stoffen die in de ogen van de 
Commissie niet aan de criteria van artikel 
57 van die verordening voldoen, vraagt de 
Commissie het ECHA [PB gelieve in te 
voegen: één jaar na de inwerkingtreding 
van de richtlijn] overeenkomstig artikel 
69, lid 1, van die verordening dossiers aan 
te leggen, indien dit nog niet is gebeurd.
3. Wanneer uit monitoringgegevens blijkt 
dat voor een bestaande prioritaire stof of 
prioritaire gevaarlijke stof aanvullende 
maatregelen op EU-niveau nodig zijn om 
de naleving van Richtlijn 2006/60/EG te 
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waarborgen, neemt de Commissie 
overeenkomstig de leden 1 en 2 van dit 
artikel maatregelen, of herziet zij, in 
voorkomend geval, een autorisatie die is 
verstrekt op basis van artikel 61, lid 2, van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, of 
herziet zij, in voorkomend geval, een 
beperking die is vastgesteld op basis van 
artikel 68, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006."

Or. en

Motivering

Er bestaat dringend behoefte aan samenhang tussen de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
water en adequate maatregelen voor het beheersen en bestrijden van verontreiniging onder 
sectorale instrumenten. In het geval van industriële chemische stoffen moet de opname van een 
stof op de lijst van prioritaire stoffen of bewijs van overschrijding van de MKN na de opname op 
een lijst resulteren in passende follow-upmaatregelen in de context van REACH. Dit is een 
conditio sine qua non om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen 
met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en 
tegelijkertijd de bepalingen van REACH worden gerespecteerd.

Amendement 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 ter (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 ter. Het volgende artikel 5 ter wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 ter
Beheersing van prioritaire stoffen die 

gewasbeschermingsmiddelen zijn
1. De lidstaten herzien ten laatste [PB 
gelieve in te voegen: één jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] alle 
productautorisaties onder Verordening 
(EG) nr. 1107/2009 voor 
gewasbeschermingsmiddelen die 
prioritaire stoffen bevatten 
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overeenkomstig artikel 44 van die 
verordening, teneinde te waarborgen dat 
zijn stroken met de doelstellingen van 
Richtlijn 2000/60/EG. 
2. De lidstaten herzien ten laatste één jaar 
na de openbaarmaking van de 
monitoringgegevens de betrokken 
autorisaties die onder Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 zijn verstrekt voor 
gewasbeschermingsmiddelen die een 
bestaande prioritaire stof bevatten 
overeenkomstig artikel 44 van die 
verordening, wanneer uit de 
monitoringgegevens blijkt dat 
aanvullende maatregelen op EU-niveau 
nodig zijn met het oog op samenhang met 
de doelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG.
3. Prioritaire gevaarlijke stoffen worden 
geacht niet aan de criteria van de punten 
3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 of 3.8.2 van 
bijlage II bij die verordening te voldoen.
4. Overschrijding van de MKN wordt een 
onaanvaardbaar effect op het milieu zoals 
bedoeld in artikel 4, lid 3, onder e), i), van 
die verordening beschouwd."

Or. en

Motivering

Er bestaat dringend behoefte aan samenhang tussen de doelstellingen en de MKN van de 
kaderrichtlijn water en adequate maatregelen voor het beheersen en bestrijden van 
verontreiniging onder sectorale instrumenten. In het geval van gewasbeschermingsmiddelen 
moet de opname van een stof op de lijst van prioritaire stoffen resulteren in passende follow-
upmaatregelen in de context van de regelgeving voor gewasbeschermingsmiddelen. Dit is een 
conditio sine qua non om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen 
met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en 
tegelijkertijd de bepalingen van de gewasbeschermingsmiddelenwetgeving worden 
gerespecteerd.

Amendement 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 quater (nieuw)
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Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quater. Het volgende artikel 5 quater 
wordt ingevoegd:

"Artikel 5 quater
Beheersing van prioritaire stoffen die 

biociden zijn
1. De lidstaten herzien of, in het geval van 
een door de Unie verstrekte autorisatie, de 
Commissie herziet ten laatste [PB gelieve 
in te voegen: één jaar na de 
inwerkingtreding van de richtlijn] alle 
autorisaties die zijn verstrekt op basis van 
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
mei 2012 betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruik van biociden 
overeenkomstig artikel 48 van die 
verordening voor biociden die prioritaire 
stoffen bevatten, teneinde te waarborgen 
dat zij stroken met de doelstellingen van 
Richtlijn 2000/60/EG.
2. De lidstaten herzien of, in het geval van 
een door de Unie verstrekte autorisatie, de 
Commissie herziet ten laatste één jaar na 
de openbaarmaking van de 
monitoringgegevens de betrokken 
autorisaties die onder Verordening (EG) 
nr. 528/2012 zijn verstrekt voor een 
bestaande prioritaire stof overeenkomstig 
artikel 48 van die verordening wanneer 
uit de monitoringgegevens blijkt dat 
aanvullende maatregelen op EU-niveau 
nodig zijn met het oog op samenhang met 
de doelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG.
3. Prioritaire gevaarlijke stoffen worden 
geacht aan één van de uitsluitingscriteria 
zoals bedoeld in artikel 5, lid 1, van die 
verordening te voldoen.
4. Overschrijding van de MKN wordt een 
onaanvaardbaar effect op het milieu zoals 
bedoeld in artikel 19, lid 1, onder b), iv), 
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van die verordening beschouwd."
____________________
1 PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

Or. en

Motivering

Er bestaat dringend behoefte aan samenhang tussen de doelstellingen en de MKN van de 
kaderrichtlijn water en adequate maatregelen voor het beheersen en bestrijden van 
verontreiniging onder sectorale instrumenten. In het geval van biociden moet de opname van een 
stof op de lijst van prioritaire stoffen resulteren in passende follow-upmaatregelen in de context 
van de regelgeving voor biociden. Dit is een conditio sine qua non om ervoor te zorgen dat de 
noodzakelijke maatregelen worden genomen met het oog op de verwezenlijking van de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water en tegelijkertijd de bepalingen van de 
biocideregelgeving worden gerespecteerd.

Amendement 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 quinquies (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 quinquies. Het volgende artikel 5 
quinquies wordt ingevoegd:

"Artikel 5 quinquies
Beheersing van prioritaire stoffen in 

industriële emissies
Voor prioritaire stoffen die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2010/75/EU van het Europees Parlement 
en Raad van 24 november 2010 inzake 
industriële emissies (geïntegreerde 
preventie en bestrijding van 
verontreiniging)1 vallen, waarvoor artikel 
10 van Richtlijn 2000/60/EG voorziet in 
de toepassing van emissiegrenswaarden 
en emissiebeheersing op basis van de best 
beschikbare technieken, houdt de 
Commissie bij haar regelmatige 
herziening van de adequaatheid van die 
waarden en technieken rekening met de 
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in het kader van Richtlijn 2000/60/EG 
verkregen monitoringgegevens. Indien 
verbeteringen noodzakelijk zijn, worden 
overeenkomstig artikel 73, lid 1, van die 
richtlijn passende wetgevingsmaatregelen 
genomen."
___________________
1OJ L 334, 17.12.2010, p. 17

Or. en

Motivering

Er bestaat dringend behoefte aan samenhang tussen de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
water en adequate maatregelen voor het beheersen en bestrijden van verontreiniging onder 
sectorale instrumenten. In het geval van industriële emissies moeten de opname van een stof op 
de lijst van prioritaire stoffen en de verkregen monitoringgegevens resulteren in passende 
follow-upmaatregelen in de context van de richtlijn industriële emissies. Dit is een conditio sine 
qua non om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen met het oog op 
de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en tegelijkertijd de 
bepalingen van de richtlijn industriële emissies worden gerespecteerd.

Amendement 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 sexies (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 sexies. Het volgende artikel 5 sexies 
wordt ingevoegd:

"Artikel 5 sexies
Beheersing van prioritaire stoffen die als 

geneesmiddelen worden gebruikt
1. Voor prioritaire stoffen die onder het 
toepassingsgebied van Richtlijn 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 6 november 2011 tot 
vaststelling van een communautair 
wetboek betreffende geneesmiddelen voor 
menselijk gebruik1 vallen, beoordelen de 
lidstaten ten laatste één jaar de 
inwerkingtreding van deze richtlijn of de 
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samenvatting van de productkenmerken 
en de bijsluiter met informatie voor de 
patiënt het bewustzijn voldoende
vergroten en daarmee daadwerkelijk 
bijdragen tot de verwezenlijking van de 
doelstellingen van deze richtlijn. Voor 
prioritaire stoffen die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 726/2004 van het Europees Parlement 
en de Raad van 31 maart 2004 tot 
vaststelling van communautaire 
procedures voor het verlenen van 
vergunningen en het toezicht op 
geneesmiddelen voor menselijke en 
diergeneeskundig gebruik en tot 
oprichting van een Europees 
Geneesmiddelenbureau2 vallen, 
beoordeelt de Commissie, op basis van een 
advies van het Europees 
Geneesmiddelenbureau, ten laatste één 
jaar de inwerkingtreding van deze 
richtlijn of de samenvatting van de 
productkenmerken en de bijsluiter met 
informatie voor de patiënt het bewustzijn 
voldoende vergroten en daarmee 
daadwerkelijk bijdragen tot de 
verwezenlijking van de doelstellingen van 
deze richtlijn. Met het oog op 
transparantie wordt de milieu-
effectbeoordeling van de prioritaire 
stoffen in het kader van de 
farmaceutische wetgeving openbaar 
gemaakt.
2. De lidstaten herzien of, in het geval van 
een door de Unie verstrekte autorisatie, de 
Commissie herziet ten laatste één jaar na 
de openbaarmaking van de 
monitoringgegevens de betrokken 
autorisaties die zijn verstrekt voor 
farmaceutische stoffen of producten die 
een bestaande prioritaire stof bevatten 
wanneer uit de monitoringgegevens blijkt 
dat aanvullende maatregelen op EU-
niveau nodig zijn met het oog op 
samenhang met de doelstellingen van 
Richtlijn 2000/60/EG.
3. In het geval van prioritaire stoffen die 
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onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 726/2004 vallen, 
stimuleert de Commissie de lidstaten te 
overwegen de verstrekking van deze 
farmaceutische producten alleen op 
doktersrecept toe te staan.
4. De lidstaten melden de Commissie ten 
laatste één jaar na de inwerkingtreding 
van deze richtlijn dat zij over passende 
inzamelsystemen beschikken voor niet 
gebruikte farmaceutische producten of 
farmaceutische producten waarvan de 
houdbaarheidsdatum is verstreken 
overeenkomstig artikel 127b van Richtlijn 
2001/83/EG."
______________
1 PB L 311 van 28.11.2001, blz. 1.
2 PB L 136 van 30.4.2004, blz. 1.

Or. en

Motivering

Er bestaat dringend behoefte aan samenhang tussen de doelstellingen en de MKN van de 
kaderrichtlijn water en adequate maatregelen voor het beheersen en bestrijden van 
verontreiniging onder sectorale instrumenten. In het geval van farmaceutische producten moet 
de opname van een stof op de lijst van prioritaire stoffen resulteren in passende follow-
upmaatregelen in de context van de regelgeving voor farmaceutische producten. Dit is een 
conditio sine qua non om ervoor te zorgen dat de noodzakelijke maatregelen worden genomen 
met het oog op de verwezenlijking van de doelstellingen van de kaderrichtlijn water en 
tegelijkertijd de bepalingen van de wetgeving inzake farmaceutische producten worden 
gerespecteerd.

Amendement 88
Andrea Zanoni

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 5 sexies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 5 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 bis



PE496.330v04-00 52/107 AM\919170NL.doc

NL

Controlemaatregelen
1. Voor de stoffen die zijn aangemerkt als 
prioritaire stoffen en als prioritaire 
gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in deze 
richtlijn, zorgt de Commissie ervoor dat 
controlemaatregelen worden 
aangenomen, overeenkomstig de 
bestaande wetgeving van de Europese 
Unie, zoals bepaald in de volgende leden.
2. Voor alle prioritaire gevaarlijke stoffen 
die onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 vallen, 
verzoekt de Europese Commissie het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA), binnen drie maanden na 
de inwerkingtreding van deze richtlijn, 
een dossier voor te bereiden 
overeenkomstig bijlage XV, met als doel 
deze stoffen in de kandidatenlijst op te 
nemen.
3. Teneinde de emissies van installaties 
die moeten voldoen aan de verplichtingen 
opgenomen in Richtlijn 2010/75/EU van 
het Europees Parlement en de Raad van 
24 november 2010 inzake industriële 
emissies (geïntegreerde preventie en 
bestrijding van verontreiniging )1 te 
beperken in gevallen waarin de met de 
invoering van de best beschikbare 
technieken geproduceerde emissieniveaus 
niet voldoende zijn om aan de 
milieukwaliteitsnormen te voldoen, zorgt 
de Commissie ervoor dat gepaste 
maatregelen worden aangenomen, die 
duidelijk worden opgenomen in de BBT-
referentiedocumenten (BREF's).
4. Voor de stoffen die zijn aangemerkt als 
prioritaire gevaarlijke stoffen zoals 
bedoeld in deze richtlijn en die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 528/2012 vallen, zorgt de Commissie 
ervoor dat de gepaste controlemaatregelen 
worden aangenomen overeenkomstig de 
bestaande wetgeving van de Europese 
Unie. Meer specifiek valt het volgende op 
te merken:
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a) Vóór 31 december 2019 zorgt de 
Commissie ervoor dat alle in de Europese 
Unie afgegeven toelatingen voor 
werkzame stoffen zijn herzien op basis 
van artikel 15 van Verordening (EG) nr. 
528/2012.
b) Vóór 31 december 2019 zorgt de 
Commissie ervoor dat deze stoffen aan de 
in artikel 5 bedoelde uitsluitingscriteria 
worden onderworpen en niet kunnen 
worden goedgekeurd, tenzij aan de in lid 
2, letter a, van dit artikel genoemde 
voorwaarden is voldaan.
c) Vóór eind 2019 nemen de lidstaten 
vrijwaringsmaatregelen aan zoals bedoeld 
in artikel 2, lid 7, van die verordening.
5. Voor de stoffen die zijn aangemerkt als 
prioritaire stoffen en als prioritaire 
gevaarlijke stoffen zoals bedoeld in deze 
richtlijn en die binnen het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
nr. 1107/2009 vallen, zorgen de lidstaten 
en de Europese Commissie ervoor dat de 
in die verordening voorziene 
controlemaatregelen worden 
aangenomen. Meer specifiek valt het 
volgende op te merken:
a) Elke keer dat een prioritaire stof op de 
markt wordt gebracht moet binnen een 
periode van 12 maanden deze stof 
opnieuw worden beoordeeld en moet de 
goedkeuring ervan worden hernieuwd, om 
te waarborgen dat de emissies in het water 
geleidelijk worden beperkt.
b) Voor prioritaire gevaarlijke stoffen 
moet door middel van de nieuwe 
beoordeling worden gewaarborgd dat de 
stof wordt vervangen door andere 
systemen voor de controle op schadelijke 
organismen. Indien dergelijke systemen 
nog niet voldoende doeltreffend zijn, kan 
een voorlopige goedkeuring worden 
overwogen uitsluitend voor gesloten 
systemen die geen in de lucht, het water of 
de bodem waarneembare emissies 
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produceren.
c) Vanaf 1 januari 2020 worden alle 
maatregelen voor de goedkeuring van 
pesticiden die zijn aangemerkt als 
prioritaire gevaarlijke stoffen ingetrokken 
en vanaf die datum worden voor deze 
stoffen geen nieuwe goedkeuringen meer 
afgegeven."
____________________
1 PB L 334 van 17.12.2010, blz. 17.

Or. it

Motivering

Op grond van Richtlijn 2000/60/EG is de Commissie verplicht maatregelen voor te stellen om de 
emissies van prioritaire stoffen te beperken en de emissies van prioritaire gevaarlijke stoffen te 
beëindigen. Met het oog hierop is het wenselijk en economisch efficiënt om gebruik te maken van 
de reeds in de EU bestaande regelgevingsinstrumenten: REACH, de richtlijn inzake industriële 
emissies en de normen voor biociden en pesticiden. Met deze instrumenten kunnen gelijke 
voorwaarden voor de industrie worden gewaarborgd en de lasten voor de lidstaten en de kosten 
voor de gebruikers worden beperkt.

Amendement 89
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 5 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 5 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 5 bis
Controlemaatregelen

1. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig Richtlijn 
2000/60/EG ziet de Commissie erop toe 
dat de in de toepasselijke EU-wetgeving 
vastgelegde controlemaatregelen worden 
genomen, waaronder:
a) voor stoffen die onder het 
toepassingsgebied van Verordening (EG) 
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nr. 1907/2006 vallen, verzoekt de 
Commissie overeenkomstig artikel 57, 
onder f), van die verordening het 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen (ECHA) een dossier aan te leggen 
voor de mogelijke opname van de stof in 
bijlage XIV. Het dossier kan alleen 
bestaan uit een verwijzing naar een 
vermelding in bijlage I bij deze richtlijn.
b) voor die prioritaire stoffen en 
prioritaire gevaarlijke stoffen waar met 
name sprake is van een risico van 
emissies van geïmporteerde voorwerpen 
stelt de Commissie overeenkomstig artikel 
68, lid 1, van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 een beperking voor.
2. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig deze richtlijn, 
en die onder het toepassingsgebied van 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 vallen, 
zien de lidstaten en de Commissie erop toe 
dat controlemaatregelen worden 
genomen, waaronder:
a) voor prioritaire stoffen zorgt een 
nieuwe beoordeling of vernieuwing van de 
autorisatie ervoor dat de emissies in water 
geleidelijk worden gereduceerd.
b) voor prioritaire gevaarlijke stoffen 
zorgt een nieuwe beoordeling voor de 
vervanging van de stof. Indien er geen 
alternatieven zijn, kan een in tijd beperkte 
goedkeuring voor gesloten systemen 
worden verstrekt.
c) vanaf 1 januari 2020 worden alle 
goedkeuringen voor 
gewasbeschermingsmiddelen die als 
prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt, ingetrokken en vanaf 
dezelfde datum mogen ook geen nieuwe 
goedkeuringen worden verstrekt. 
3. Voor stoffen die als prioritaire stoffen 
of prioritaire gevaarlijke stoffen zijn 
aangemerkt overeenkomstig deze richtlijn, 
en die onder het toepassingsgebied van 
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Verordening (EU) nr. 528/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
mei 2012 betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruik van biociden1

vallen, die van toepassing is vanaf 1 
september 2013, zien de lidstaten en de 
Commissie erop toe dat geen 
goedkeuringen worden verstrekt tenzij 
aan de in artikel 5, lid 2, van die 
verordening bedoelde voorwaarden wordt 
voldaan."
_____________________
1 PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

Or. en

Motivering

In de kaderrichtlijn water wordt bepaald dat het Europees Parlement en de Raad specifieke 
maatregelen vaststellen tegen de verontreiniging van water met individuele verontreinigende 
stoffen of groepen verontreinigende stoffen, en dat de Commissie voorstellen doet voor 
controlemaatregelen voor de geleidelijke reductie van emissies, lozingen en verliezen van 
prioritaire stoffen en in het bijzonder voor de stopzetting of de geleidelijke beëindiging van 
emissies, lozingen en verliezen van prioritaire gevaarlijke stoffen. 

Amendement 90
Christofer Fjellner

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 7 – leden 2 bis, ter, quater en quinquies (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Aan artikel 7 worden de volgende 
leden toegevoegd:
"2 bis. Voor prioritaire gevaarlijke stoffen 
die in bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG 
zijn opgenomen en die nog in de EU 
worden vervaardigd of ingevoerd, 
presenteert de Commissie ten laatste 18 
maanden nadat die stoffen op de lijst in de 
bijlage zijn opgenomen 
wetgevingsvoorstellen die resulteren in de 
geleidelijke beëindiging van de productie, 
het in de handel brengen en gebruik 
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middels onder andere de autorisatie of 
beperking van de productie, het in de 
handel brengen en gebruik onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, de 
goedkeuring van actieve stoffen in de 
regelgeving betreffende 
gewasbeschermingsmiddelen of biociden, 
of andere relevante maatregelen.
2 ter. Voor prioritaire stoffen die in 
bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG zijn 
opgenomen en die nog in de EU worden 
vervaardigd of ingevoerd en waarvoor nog 
geen sprake is van een adequate 
beheersing van de risico's voor het 
aquatisch milieu, presenteert de 
Commissie ten laatste 18 maanden nadat 
die stoffen op de lijst in de bijlage zijn 
opgenomen wetgevingsvoorstellen die 
resulteren in de geleidelijke reductie van 
de verontreiniging, indien van toepassing, 
middels onder andere de autorisatie of 
beperking van de productie, het in de 
handel brengen en gebruik onder 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, de 
goedkeuring van actieve stoffen onder 
Verordening (EG) 1107/2009 of 
Verordening (EU) nr. 528/2012 van het 
Europees Parlement en de Raad van 22 
mei 2012 betreffende het op de markt 
aanbieden en het gebruik van biociden1, 
of andere relevante maatregelen.
2 quater. Ten laatste op 1 december 2013 
houdt de Commissie een herziening met 
het oog op het doen van voorstellen voor 
wijzigingen, indien van toepassing, en 
voor verdere gezamenlijke maatregelen en 
het versterken van de samenhang tussen 
Richtlijn 2000/60/EG en andere 
wetgevingshandelingen betreffende de 
bescherming van het aquatisch milieu.
2 quinquies. Ten laatste op 1 december 
2013 houdt de Commissie een herziening 
met het oog op het doen van voorstellen 
voor wijzigingen aan deze richtlijn, indien 
van toepassing, voor het aanpakken van 
de risico's ten gevolg van combinatie-
effecten."
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_____________________
1 PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

Or. en

Amendement 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 3 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 7 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3 bis. Het volgende artikel 7 bis wordt 
ingevoegd:

"Artikel 7 bis
Coördinatie

1. De Commissie zorgt voor een goede 
coördinatie tussen het comité dat uit 
hoofde van artikel 21, lid 1, van Richtlijn 
2000/60/EG is opgericht en de in bijlage 
II bedoelde comités en organen die uit 
hoofde van de uniale wetgeving zijn 
opgericht met betrekking tot de evaluatie, 
beoordeling, autorisatie of herziening van 
wederzijds relevante stoffen of groepen 
stoffen.
2. Deze coördinatie is gericht op een 
passende evaluatie van het risico dat 
bestaat voor of ontstaat via het aquatische 
milieu, met het oog op het verwezenlijken 
van de doelstellingen die in artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG worden bedoeld, en 
op de invoering van maatregelen en 
controles met betrekking tot de emissies, 
lozingen en verliezen van de stoffen, met 
het oog op het verminderen van deze 
risico's, in overeenstemming met de in 
bijlage II bedoelde wetgeving. 
3. De stoffen of groepen stoffen waarbij 
een significant risico bestaat voor of 
ontstaat via het aquatische milieu, of 
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waarvoor maatregelen zijn 
geïdentificeerd, of waarvoor de in lid 2 
bedoelde controles met betrekking tot de 
emissies, lozingen en verliezen zijn 
ingevoerd, worden in elektronische vorm 
voor het publiek toegankelijk gemaakt.
4. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot de in lid 1 bedoelde coördinatie."

Or. en

(Zie amendement 222 op bijlage II bis (nieuw))

Amendement 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sedimenten of 
biota, waar passend.

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sedimenten of 
biota, waar passend. De periodieke 
herziening biedt de mogelijkheid om op 
basis van wetenschappelijke gegevens de 
kwaliteitsnormen van stoffen op de lijst 
aan te passen of de stoffen van de lijst te 
halen. Als uit de periodieke herziening 
blijkt dat een stof die als prioritaire stof 
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aangemerkt is in bijlage X van Richtlijn 
2000/60/EG, volgens artikel 16, lid 2, geen 
aanzienlijk risico voor het aquatisch 
milieu oplevert, stelt de Commissie de 
verwijdering van de stof uit bijlage X 
voor. 

Or. de

Amendement 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
2008/105/EC
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend, of voor het schrappen 
van bepaalde prioritaire stoffen van de 
lijst in bijlage X, waar passend.

Or. en

Motivering

Bij de herziening van de lijst van prioritaire stoffen moet het ook mogelijk zijn stoffen, waar 
passend, van de lijst te schrappen.

Amendement 94
Sabine Wils
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Bij het afleiden van 
de MKN-waarde voor afzonderlijke 
stoffen moet een onzekerheidsfactor van 
100 voor mengsels worden geïntegreerd.

Or. en

Motivering

Het toevoegen van een extra onzekerheidsfactor is de meest pragmatische manier om bij 
ontstentenis van concrete kennis over de precieze samenstelling van het mengsel rekening te 
houden met combinatie-effecten. De bestaande onzekerheidsfactoren houden geen rekening met 
de toxiciteit van mengsels en het vaststellen van MKN voor afzonderlijke stoffen is niet logisch 
voor in de praktijk van alledag voorkomende complexe milieumengsels.

Amendement 95
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Bij het vaststellen van 
de MKN houdt de Commissie rekening 
met combinatie-effecten.

Or. en

Motivering

Vooralsnog worden de MKN voor prioritaire stoffen op individuele basis vastgesteld - alsof ze 
de enige stoffen in water zijn. Meestal zijn echter meerdere stoffen tegelijkertijd in water 
aanwezig, hetgeen tot bijkomende of zelfs synergetische effecten kan leiden. Bij het vaststellen 
van de MKN moet met deze combinatie-effecten rekening worden gehouden, anders gaat van de 
MKN een onvoldoende beschermende werking uit.

Amendement 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo Leinen, 
Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
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4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Het verslag bevat een 
overzicht van de maatregelen die op het 
niveau van de Unie en in de lidstaten zijn 
genomen, en een beoordeling van de 
vraag of die maatregelen ertoe hebben 
geleid dat de kwaliteitsnormen voor de 
prioritaire stoffen of de 
stopzettingsdoelstelling voor de prioritaire 
gevaarlijke stoffen worden bereikt. Indien 
van toepassing doet de Commissie dit 
verslag vergezeld gaan van relevante 
voorstellen voor concrete maatregelen 
gericht op inachtneming van de 
kwaliteitsnormen en verwezenlijking van 
de stopzettingsdoelstelling, en van 
tussentijdse termijnen. Het eerste verslag 
met een overzicht en een beoordeling van 
de maatregelen wordt ten laatste op 31 
december 2013 aan het Europees 
Parlement en de Raad gepresenteerd.

Or. en

Amendement 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 

De Commissie dient verslag uit te brengen 
aan het Europees Parlement en de Raad 
over het resultaat van de periodieke 
herziening van bijlage X bij Richtlijn 
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2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend.

2000/60/EG uit hoofde van artikel 16, lid 
4, van die richtlijn. Zij doet dit verslag, 
waar passend, vergezeld gaan van 
toepasselijke voorstellen, in het bijzonder 
voorstellen voor de identificatie van 
nieuwe prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen, of voor de identificatie 
van bepaalde prioritaire stoffen als 
prioritaire gevaarlijke stoffen en, voor de 
vaststelling van overeenkomstige MKN 
voor oppervlaktewateren, sediment of 
biota, waar passend. Het verslag en 
eventuele relevante voorstellen 
documenteren en, waar van toepassing, 
zorgen voor samenhang met andere regels 
inzake autorisatie en beoordelingen in 
Verordening (EG) nr. 1907/2006, 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad, en met 
de Richtlijnen 98/8/EG, 2001/82/EG en 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad. De Commissie presenteert 
een document met richtsnoeren en 
transparante en consistente criteria voor 
het in kaart brengen van prioritaire 
gevaarlijke stoffen.

Or. en

Motivering

Er moet voor samenhang met bestaande regels inzake autorisatie en beoordelingen in 
sectorspecifieke wetgeving worden gezorgd. De identificatie van prioritaire gevaarlijke stoffen 
moet plaatsvinden via en op basis van duidelijke en transparante procedures en criteria die 
stroken met de sectorspecifieke wetgeving, en aan deze identificatie moet worden deelgenomen 
door alle relevante deskundigen en betrokken partijen, zoals bedoeld in artikel 16, lid 5, van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Amendement 98
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – enige alinea bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie stelt criteria voor de 
selectie van prioritaire gevaarlijke stoffen 
vast die:
- stoelen op de criteria voor persistentie, 
bioaccumulatie en toxiciteit in water en 
sediment in de desbetreffende 
communautaire wetgeving, de 
stoffenspecifieke communautaire 
wetgeving, waar van toepassing, of 
relevante internationale overeenkomsten, 
en 
- de overlegging vereisen van de 
resultaten van monitoring van 
grootschalige milieublootstelling, 
waaronder resultaten van monitoring in 
tenminste tien lidstaten, en waarbij 
tenminste 5 procent van de monsters in 
tenminste vijf lidstaten aanleiding geven 
tot bezorgdheid in verband met de 
milieutoxicologische situatie.

Or. en

Motivering

De procedure voor de selectie van prioritaire gevaarlijke stoffen moet wat het vaststellen van 
persistentie, bioaccumulatie en toxiciteit betreft consistent zijn met de stoffenspecifieke 
wetgeving. Omdat de gevolgen van een eventuele opname op de lijst van prioritaire gevaarlijke 
stoffen groot zijn, moet daarnaast de relevantie voor de hele EU en een brede blootstelling 
worden aangetoond.

Amendement 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – enige alinea bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie toont bij de identificatie 
van prioritaire gevaarlijke stoffen aan dat 
sprake is van EU- en toxicologische 
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relevantie. De Commissie stelt criteria 
vast voor de identificatie van prioritaire 
gevaarlijke stoffen die rekening houden 
met de criteria voor persistentie, 
bioaccumulatie en toxiciteit in water en 
sediment in de desbetreffende EU-
wetgeving, de stoffenspecifieke EU-
wetgeving, indien van toepassing, of 
relevante internationale overeenkomsten.

Or. en

Motivering

De identificatie van prioritaire gevaarlijke stoffen stoelt op de desbetreffende wetgeving 
(REACH, wetgeving betreffende gewasbeschermingsmiddelen en biociden), op kaderwetgeving 
en op internationale overeenkomsten waarin toxiciteits- en blootstellingsniveaus zijn vastgelegd.

Amendement 100
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 4
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – enige alinea ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Stoffen die overeenkomstig artikel 8 ter op 
de monitoringlijst zijn gezet en waarvoor 
na twaalf maanden monitoring resultaten 
met betrekking tot tenminste tien lidstaten 
beschikbaar zijn, en waarbij tenminste 5% 
van de monsters in tenminste vijf lidstaten 
aanleiding geven tot bezorgdheid in 
verband met de milieutoxicologische 
situatie moeten in aanmerking komen 
voor een eventuele opname op de lijst van 
prioritaire stoffen of prioritaire 
gevaarlijke stoffen.

Or. en

Motivering

Stoffen op de monitoringlijst waarvan EU-relevantie en brede blootstelling is aangetoond, 
moeten in aanmerking komen voor een eventuele opname op de lijst van prioritaire stoffen of 
prioritaire gevaarlijke stoffen.
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Amendement 101
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

a) de informatie over de chemische 
toestand afzonderlijk voorstellen van de 
informatie voor de overige stoffen in de 
stroomgebiedbeheerplannen die in 
overeenstemming met artikel 13 van 
Richtlijn 2000/60/EG worden opgesteld, 
onverminderd de vereisten van punt 1.4.3. 
van bijlage V bij die richtlijn inzake de 
presentatie van de algemene chemische 
toestand; en/of

a) de informatie over de chemische 
toestand van deze stoffen, alsook van de 
overige stoffen afzonderlijk voorstellen in 
de stroomgebiedbeheerplannen die in 
overeenstemming met artikel 13 van 
Richtlijn 2000/60/EG worden opgesteld, 
onverminderd de vereisten van punt 1.4.3. 
van bijlage V bij die richtlijn inzake de 
presentatie van de algemene chemische 
toestand; en/of

Or. en

Motivering

Het moet niet alleen mogelijk zijn afzonderlijk de informatie over de chemische toestand van de 
veel voorkomende persistente, bioaccumulatieve en toxische stoffen te tonen, maar ook voor de 
rest van de stoffen, teneinde te laten zien welke vooruitgang bij de twee groepen stoffen is 
gerealiseerd. Dit geldt onverminderd de verplichting om de totale chemische toestand te laten 
zien zoals bedoeld in deel 1.4.3 van bijlage V.

Amendement 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – alinea 1 – letter a

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(a) de informatie over de chemische 
toestand afzonderlijk voorstellen van de 
informatie voor de overige stoffen in de 
stroomgebiedbeheerplannen die in 
overeenstemming met artikel 13 van 

(a) extra dossiers bij de "distance-to-
target"-presentatie aanleggen die de 
informatie over de chemische toestand 
afzonderlijk voorstellen van de informatie 
voor de overige stoffen in de 
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Richtlijn 2000/60/EG worden opgesteld, 
onverminderd de vereisten van punt 1.4.3. 
van bijlage V bij die richtlijn inzake de 
presentatie van de algemene chemische 
toestand; en/of

stroomgebiedbeheerplannen die in 
overeenstemming met artikel 13 van 
Richtlijn 2000/60/EG worden opgesteld, 
onverminderd de vereisten van punt 1.4.3. 
van bijlage V bij die richtlijn inzake de 
presentatie van de algemene chemische 
toestand; en/of

Or. de

Motivering

Het kan zijn dat door het principe van "one out, all out" stoffen waarvoor op Europees niveau 
optreden vereist is, verborgen blijven. Daarom moeten er extra dossiers aangelegd worden over 
de chemische toestand van iedere stof waarvan vastgesteld wordt dat die zorgt voor een 
overschrijding van de milieukwaliteitsnormen, die waarschijnlijk noch op nationaal niveau, noch 
op EU-niveau verder teruggedrongen kan worden. Voor deze dossiers wordt een "distance-to-
target"-presentatie voorgesteld.

Amendement 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – alinea 1 - letter b

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

b) prioritaire stoffen minder intensief 
monitoren dan vereist krachtens artikel 3, 
lid 4, van deze richtlijn en bijlage V bij 
Richtlijn 2000/60/EG, op voorwaarde dat 
de monitoring representatief is en reeds een 
statistisch aanvaardbare 
monitoringreferentie voorhanden is voor de 
aanwezigheid van die stoffen in het 
aquatische milieu, die minstens een cyclus 
van zes jaar van een 
stroomgebiedbeheerplan bestrijkt.

b) prioritaire stoffen minder intensief 
monitoren dan vereist krachtens artikel 3, 
lid 4, van deze richtlijn en bijlage V bij 
Richtlijn 2000/60/EG, op voorwaarde dat 
de monitoring representatief is en reeds een 
statistisch aanvaardbare 
monitoringreferentie voorhanden is voor de 
aanwezigheid van die stoffen in het 
aquatische milieu, die minstens een cyclus 
van zes jaar van een 
stroomgebiedbeheerplan bestrijkt. Indien 
gedurende de eerste zes jaar geen 
toename van de concentratie en de 
ontwikkeling van deze stoffen is 
waargenomen, mag slechts één keer per 
planningscyclus worden gemonitord.

Or. en
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Motivering

Om de hoge kosten van monitoring verder te reduceren, moet het de lidstaten worden toegestaan 
de monitoring van stoffen verder terug te schroeven in situaties waarin de concentratie en de 
ontwikkeling de eerste zes jaar niet is toegenomen.

Amendement 104
Holger Krahmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
2008/105/EC
Artikel 8 ter – titel

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Toezichtlijst Monitoringlijst
(Dit amendement is van toepassing op de 
gehele tekst. Bij aanneming van dit 
amendement moet deze wijziging in de 
gehele tekst worden doorgevoerd.)

Or. en

Motivering

Omwille van de duidelijkheid en de precisie, en om misinterpretaties en slechte publiciteit voor 
de stoffen op de lijst te vermijden, moet het voorgestelde mechanisme monitoringlijst worden 
genoemd in plaats van toezichtlijst. De term 'toezichtlijst' wekt de onjuiste indruk dat de stoffen 
op de lijst op EU-niveau een aanzienlijk risico voor het milieu vormen. Dat is mogelijkerwijs niet 
voor alle stoffen op de monitoringlijst het geval.

Amendement 105
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 

De Commissie zal, in samenwerking met 
alle betrokken partijen, een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
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overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen.

prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen. De 
selectie van stoffen voor de 
monitoringlijst, met inbegrip van de eerste 
monitoringlijst, vindt plaats op basis van 
objectieve wetenschappelijke criteria en in 
overeenstemming met de bepalingen van 
dit artikel.

Or. en

Motivering

De kosten van in potentie onnodige monitoring moeten zo laag mogelijk worden gehouden en de 
verzamelde gegevens moeten de prioriteitstelling dienen. Er bestaat derhalve behoefte aan een 
selectieproces onder leiding van wetenschappelijke deskundigen, dat stoelt op objectieve 
criteria.

Amendement 106
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen.

De Commissie zal, in samenwerking met 
alle betrokken partijen, een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen, met 
de monitoringgegevens van programma's 
onder de artikelen 5 en 8 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Zoals reeds aangegeven, resulteren de artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG op basis van de 
samenwerking tussen de lidstaten en de betrokken partijen al in waardevolle informatie over de 
ecologische en chemische toestand van EU-wateren met het oog op het opstellen van de 
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monitoringlijst.

Amendement 107
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De Commissie zal een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen.

De Commissie zal een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor 
monitoringgegevens moeten worden 
vergaard om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen.

Or. en

Motivering

De monitoringlijst zal extra kosten met zich meebrengen en daarom is vrijwilligheid in dit 
stadium beter geëigend. Het voorstel van de Commissie om tien stoffen op de lijst op te nemen, 
zou hoge kosten voor de lidstaten inhouden. Een kleiner aantal stoffen is in het begin beter en 
kan bovendien later nog worden uitgebreid.

Amendement 108
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen en geeft voor elke stof de 
monitoringmatrix aan. De stoffen worden 
in overeenstemming met transparante en 
objectieve criteria geselecteerd uit 
opkomende verontreinigende stoffen en 
die stoffen waarvoor de beschikbare 
informatie erop wijst dat zij een aanzienlijk 
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stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

risico voor of via het aquatische milieu 
kunnen betekenen op EU-niveau, en 
waarvoor met het oog op de 
prioriteitstelling onvoldoende 
monitoringgegevens beschikbaar zijn. Bij 
het selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare informatie, 
met inbegrip van de resultaten van de 
prioriteitstellingsprocedure die is 
uitgevoerd in de context van de 
voorbereiding van deze richtlijn, 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties en de natuurlijke 
aanwezigheid in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van de resultaten van een 
gedegen risicobeoordeling op basis van 
een in brede kring aanvaarde en 
gevalideerde methodologie en 
wetenschappelijke gegevens van 
geavanceerde studies, met inachtneming 
van de technische en wetenschappelijke 
vooruitgang en internationale 
richtsnoeren (van bijvoorbeeld de OESO 
en GLP), verzameld uit hoofde van de 
Richtlijnen 98/8/EG, 2001/82/EG en 
2001/83/EG van het Europees Parlement 
en de Raad, en van Verordening (EG) nr. 
1907/2006 en Verordening (EG) nr. 
1107/2009 van het Europees Parlement en 
de Raad.

Or. en

Motivering

Alleen afzonderlijke stoffen moeten worden gemonitord op basis van hun unieke fysieke en 
chemische eigenschappen. De selectie van stoffen moet plaatsvinden op basis van objectieve en 
transparante criteria. Met de monitoringlijst wordt beoogd kennis te vergaren over stoffen die 
normaal gesproken niet worden gemonitord, vandaar dat een verwijzing naar opkomende 
verontreinigende stoffen is opgenomen. Voor het opstellen van de eerste monitoringlijst zal 
gebruik worden gemaakt van bestaande gegevens die bij de voorbereiding van dit voorstel zijn 
gegenereerd. Het is belangrijk om bij de beoordeling van het risico van stoffen de strengste 
normen te hanteren en daarbij geharmoniseerde methoden voor het verzamelen van gegevens te 
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gebruiken.

Amendement 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat tenminste 25 stoffen 
of groepen van stoffen en geeft voor elke 
stof de monitoringmatrix aan. De stoffen 
worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Er moet prioriteit worden 
toegekend aan de stoffen waarvoor voor 
de prioriteitstelling onvoldoende 
monitoringgegevens beschikbaar zijn. Bij 
het selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare informatie, 
met inbegrip van de resultaten van de 
prioriteitstellingsprocedure die in het 
kader van de huidige richtlijn is 
uitgevoerd, onderzoeksprojecten, de 
karakteriserings- en 
monitoringprogramma's van de lidstaten uit 
hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Amendement 110
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat tenminste 25 stoffen 
of groepen van stoffen en geeft voor elke 
stof de monitoringmatrix aan. De stoffen 
worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Er moet prioriteit worden 
toegekend aan de stoffen waarvoor voor 
de prioriteitstelling onvoldoende 
monitoringgegevens beschikbaar zijn. Bij 
het selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare informatie, 
met inbegrip van de resultaten van de 
prioriteitstellingsprocedure die in het 
kader van de huidige richtlijn is 
uitgevoerd, onderzoeksprojecten, de 
karakteriserings- en 
monitoringprogramma's van de lidstaten uit 
hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

In het kader van de voorbereiding van deze herziening van prioritaire stoffen begon de 
Commissie haar selectie met een lijst van 200 chemische stoffen. De regelmatige 
gegevensstroom die met de monitoring van stoffen op de monitoringlijst wordt verkregen, maakt 
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het proces van prioriteitstelling doeltreffender. Er moet rekening worden gehouden met 
bestaande monitoringgegevens, alsook met nieuwe wetenschappelijke resultaten. Het is goed 
gebruik te maken van bestaande gegevens die zijn gegenereerd in het kader van de 
voorbereiding van dit voorstel.

Amendement 111
Liam Aylward

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau, en waarvoor voor de 
prioriteitstelling onvoldoende 
monitoringgegevens beschikbaar zijn. Bij 
het selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare informatie, 
met inbegrip van de resultaten van de 
prioriteitstellingsprocedure die in het 
kader van de huidige richtlijn is 
uitgevoerd, onderzoeksprojecten, de 
karakteriserings- en 
monitoringprogramma's van de lidstaten uit 
hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

De bestaande monitoringgegevens verschillen nogal eens van kwaliteit en het genereren van 
kwalitatief hoogwaardige monitoringgegevens is van fundamenteel belang voor de 
prioriteitstellingsprocedures in de toekomst. Gezien de beperkte beschikbaarheid van middelen 
voor de monitoringprogramma's is het belangrijk te zorgen voor concentratie op stoffen 
waarvoor we over onvoldoende gegevens beschikken. Het is goed gebruik te maken van 
bestaande gegevens die zijn gegenereerd in het kader van de voorbereiding van dit voorstel, 
aangezien deze relevant kunnen zijn voor de selectie van stoffen voor de eerste monitoringlijst.

Amendement 112
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat tenminste 25 stoffen 
of groepen van stoffen en geeft voor elke 
stof de monitoringmatrix aan. De stoffen 
worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
fysieke, chemische en toxicologische 
eigenschappen, grootte van de deeltjes, 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en
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Motivering

Bij de selectie van de stoffen voor de prioritaire lijst moet de Commissie ook kijken naar de 
fysieke, chemische en toxicologische eigenschappen, alsook naar de grootte van de deeltjes.

Amendement 113
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat tenminste 25 stoffen 
of groepen van stoffen en geeft voor elke 
stof de monitoringmatrix aan. De stoffen 
worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
intrinsieke eigenschappen, grootte van de 
deeltjes, concentraties in het milieu en 
gevolgen, met inbegrip van informatie 
verzameld uit hoofde van de Richtlijnen 
98/8/EG, 2001/82/EG en 2001/83/EG van 
het Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Toen de Commissie met haar selectie begon, had ze een lijst met 200 chemische stoffen, hetgeen 
illustreert hoe groot het probleem voor het Europese ecosysteem en de watervoorziening is. Er 
moeten meer monitoringgegevens voor een groter aantal relevante verontreinigende stoffen 
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worden verzameld.

Amendement 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG* en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau en waarvoor kwalitatief 
hoogwaardige monitoringsgegevens 
alsmede gegevens over de 
milieutoxicologische effecten nodig zijn 
i.v.m. de risicobeoordeling. Bij het 
selecteren van de stoffen voor de 
toezichtlijst dient de Commissie rekening 
te houden met alle beschikbare 
wetenschappelijke informatie, met 
inbegrip van onderzoeksprojecten, de 
karakteriserings- en 
monitoringprogramma's van de lidstaten uit 
hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG* en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad**, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad***.

Or. de

Amendement 115
Oreste Rossi
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd, door middel 
van een technische procedure, uit die 
stoffen waarvoor de beschikbare 
wetenschappelijk relevante informatie 
erop wijst dat zij een aanzienlijk risico 
voor of via het aquatische milieu kunnen 
betekenen op EU-niveau. Bij het selecteren 
van de stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen,
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. it

Amendement 116
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 De toezichtlijst bevat nooit meer dan 10
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stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De monitoringlijst zal extra kosten met zich meebrengen en daarom is vrijwilligheid in dit 
stadium beter geëigend. Het voorstel van de Commissie om 25 stoffen op de lijst op te nemen, 
zou hoge kosten voor de lidstaten inhouden. Een kleiner aantal stoffen is in het begin beter en 
kan bovendien later nog worden uitgebreid.

Amendement 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 10
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
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wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

De voorgestelde monitoringlijst met 25 stoffen levert extra kosten en administratieve lasten op. 
De lidstaten moeten voor deze stoffen tenminste één keer per jaar analytische gegevens leveren. 
Afhankelijk van de stoffen die worden geselecteerd, zullen er waarschijnlijk analysemethoden 
moeten worden ontwikkeld en vastgesteld. Vandaar dat het aantal stoffen moet worden beperkt 
tot tien.

Amendement 118
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 10
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
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stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Het maximumaantal stoffen op de lijst moet worden verkleind met het oog op evenredigheid met 
het aantal prioritaire stoffen. Verkleining van dit aantal draagt er ook toe bij dat meer lidstaten 
deelnemen aan de monitoring van stoffen op de lijst.

Amendement 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix en de 
aanbevolen analysemethode aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
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uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Dit amendement beoogt iets te doen aan het gebrek aan gestandaardiseerde methoden voor het 
nemen van monsters en het analyseren van nieuwe stoffen. Het ontwikkelen van normen voor het 
nemen van biotamonsters en het monitoren van elke stof is een langdurig en kostbaar proces. 
Met het oog op doeltreffendheid, het reduceren van kosten en het produceren van vergelijkbare 
gegevens moet de Commissie de lidstaten de helpende hand toesteken door in het kader van de 
tenuitvoerlegging van Richtlijn 2000/60/EG technische richtsnoeren op te stellen.

Amendement 120
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 1 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd uit die stoffen 
waarvoor de beschikbare informatie erop 
wijst dat zij een aanzienlijk risico voor of 
via het aquatische milieu kunnen betekenen 
op EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 

De toezichtlijst bevat nooit meer dan 25 
stoffen of groepen van stoffen en geeft 
voor elke stof de monitoringmatrix aan. De 
stoffen worden geselecteerd, in 
overeenstemming met transparante en 
objectieve criteria, uit die stoffen waarvoor 
de beschikbare informatie erop wijst dat zij 
een aanzienlijk risico voor of via het 
aquatische milieu kunnen betekenen op 
EU-niveau. Bij het selecteren van de 
stoffen voor de toezichtlijst dient de 
Commissie rekening te houden met alle 
beschikbare informatie, met inbegrip van 
onderzoeksprojecten, de karakteriserings-
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Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

en monitoringprogramma's van de lidstaten 
uit hoofde van de artikelen 5 en 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG en informatie over 
productievolumes, gebruiksmodellen, 
concentraties in het milieu en gevolgen, 
met inbegrip van informatie verzameld uit 
hoofde van de Richtlijnen 98/8/EG, 
2001/82/EG en 2001/83/EG van het 
Europees Parlement en de Raad, en van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 en 
Verordening (EG) nr. 1107/2009 van het 
Europees Parlement en de Raad.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden gemaakt dat de selectie plaatsvindt aan de hand van objectieve en 
transparante criteria, teneinde te vorkomen dat kosten worden gemaakt voor het onnodig 
monitoren van stoffen die geen risico voor het aquatisch milieu opleveren.

Amendement 121
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie stelt een transparante 
technische procedure en relevante criteria 
vast voor het opstellen van de in lid 1 van 
dit artikel bedoelde monitoringlijst, en 
wordt gemachtigd om overeenkomstig 
artikel 10 gedelegeerde handelingen vast te 
stellen met betrekking tot het opnemen op 
en schrappen van de in lid 1 van dit artikel 
bedoelde toezichtlijst. De monitoringlijst is 
geldig voor een periode van tenminste 
twee jaar vanaf de datum waarop deze 
wordt opgesteld, of tot de Commissie een 
nieuwe lijst opstelt, indien dit gebeurt vóór 
het verstrijken van de periode van twee 
jaar.
Middels de uitoefening van de 
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bevoegdheden uit hoofde van dit lid ziet de 
Commissie erop toe dat rekening wordt 
gehouden met de aanbevelingen bedoeld 
in artikel 16, lid 5, van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

De geldigheidsduur van de lijst moet in tijd beperkt zijn, teneinde het dynamische karakter ervan 
te vergroten en duidelijk te maken dat stoffen niet langer blijven staan dan noodzakelijk is. Er 
moet een volledig transparant en gerechtvaardigd systeem worden ontwikkeld voor het op de 
lijst opnemen en van de lijst schrappen van stoffen. Artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG is 
gericht op versterking van de dialoog tussen de Commissie en de bij de implementatie betrokken 
partijen.

Amendement 122
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opnemen van stoffen in de in lid 1 
van dit artikel bedoelde toezichtlijst en het 
verwijderen ervan.

Or. it

Amendement 123
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 2
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het samenstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

Or. it

Amendement 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst. De 
Commissie stelt de criteria en de 
procedure vast voor het van de lijst 
schrappen van stoffen waarvan bij de 
monitoring is gebleken dat hun relevantie 
of toxicologische gevaar op het niveau 
van de EU niet is aangetoond.

Or. en

Motivering

Met het oog op een doeltreffend en efficiënt gebruik van publieke middelen moeten stoffen zo 
snel mogelijk van de lijst worden verwijderd wanneer uit de monitoringresultaten blijkt dat er 
geen sprake is van milieurelevantie op het niveau van de EU.

Amendement 125
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
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Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 2 

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst en technische 
specificaties voor het monitoren van de 
stoffen op de monitoringlijst. Bij het 
opstellen van deze gedelegeerde 
handelingen houdt de Commissie 
rekening met de aanbevelingen van de 
betrokken partijen zoals bedoeld in artikel 
16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG. De 
monitoringlijst is geldig voor een periode 
van vier jaar vanaf de datum waarop deze 
wordt opgesteld, of tot de Commissie een 
nieuwe lijst opstelt.

Or. en

Motivering

Op deze manier wordt ervoor gezorgd dat alle relevante betrokken partijen overeenkomstig 
artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG kunnen deelnemen aan het proces dat leidt tot de 
opstelling van een lijst door de Commissie.

Amendement 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst.

2. De Commissie wordt gemachtigd om 
overeenkomstig artikel 10 gedelegeerde 
handelingen vast te stellen met betrekking 
tot het opstellen van de in lid 1 van dit 
artikel bedoelde toezichtlijst. De 
monitoringlijst is geldig voor een periode 
van vier jaar of tot de Commissie een 
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nieuwe lijst opstelt.

Or. en

Amendement 127
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 2 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij de uitoefening van de in voorafgaande 
alinea bedoelde bevoegdheid, stelt de 
Commissie een transparante technische 
procedure vast, evenals relevante criteria 
voor het opnemen van stoffen in de in lid 
1 van dit artikel bedoelde toezichtlijst en 
het verwijderen ervan. Hierbij houdt zij 
rekening met de in artikel 16, lid 5, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
aanbevelingen.

Or. it

Amendement 128
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 – lid 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

2 bis. Binnen twaalf maanden na de 
goedkeuring van deze richtlijn onderwerpt 
de Commissie de onderstaande stoffen 
aan een wetenschappelijke beoordeling 
om te bepalen of ze in aanmerking moeten 
komen voor opname op de 
monitoringlijst:
i) diclofenac
ii) 17beta-estradiol
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iii) 17alfa-ethinylestradiol
De Commissie wordt bijgestaan door het 
comité dat is opgericht bij artikel 21, lid 1, 
van Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Deze geneesmiddelen staan op de lijst van prioritaire stoffen in het voorstel van de Commissie. 
Het gevaar dat van deze stoffen uitgaat, is vooralsnog onbekend, hoewel er wel voldoende 
bezorgdheid is om ze als prioritair aan te merken voor een mogelijke opname op de 
monitoringlijst. De Commissie moet deze stoffen, met hulp van het in artikel 21, lid 1, van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde comité, bij wijze van prioriteit aan een wetenschappelijke 
beoordeling onderwerpen, en daarbij rekening houden met hun potentiële sociaal-economische 
impact.

Amendement 129
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
2008/105/EC
Artikel 8 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt overeenkomstig 
artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG
ten laatste twaalf maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn, en 
met inachtneming van de aanbevelingen 
van deskundigen, een eerste toezichtlijst 
op zoals bedoeld in lid 1.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG moet de Commissie bij de uitwerking 
van nieuwe MKN en van een nieuw voorstel voor een kaderrichtlijn water rekening houden met 
de aanbevelingen van de verschillende betrokken partijen (Europese bedrijfsleven, waaronder 
vertegenwoordigers van het midden- en kleinbedrijf, en ngo's). Deze aanbevelingen betreffende 
de monitoringlijst als het instrument zoals bedoeld in dit voorstel.

Amendement 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1 en
stelt op wetenschappelijke basis een 
technische en transparante procedure vast 
om stoffen op te nemen op de toezichtlijst 
en ze ervan te verwijderen. Een bepaalde 
stof kan slechts voor een beperkte 
tijdsduur en op basis van 
wetenschappelijke gefundeerde gegevens 
op de toezichtlijst opgenomen worden.

Or. de

Amendement 131
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1. De 
eerste monitoringlijst bevat onder andere 
de stoffen in bijlage II bij deze richtlijn.

Or. en

Amendement 132
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 3
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.

3. De Commissie stelt tegen […] een eerste 
toezichtlijst op zoals bedoeld in lid 1.
Onder andere de stoffen in bijlage II bij 
deze richtlijn worden beoordeeld met het 
oog op een mogelijke opname op de eerste 
monitoringlijst.

Or. en

Motivering

Bij de selectie van stoffen voor de eerste monitoringlijst wordt gebruik gemaakt van objectieve 
criteria en rekening gehouden met de input van alle betrokken partijen. Op deze manier wordt 
voorkomen dat stoffen die geen monitoring behoeven toch op de lijst komen en worden onnodige 
kosten vermeden.

Amendement 133
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 3 – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 12 maanden na vaststelling van deze 
richtlijn.

1 12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. it

Amendement 134
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 

4. De lidstaten mogen participeren in de 
monitoring van deze stoffen. Elke 
participerende lidstaat monitort de stoffen 
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periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

op de monitoringlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 12 maanden na de 
opname van de stof in de toezichtlijst.

Or. en

Motivering

De participatie van de lidstaten in de monitoring van de stoffen op de lijst geschiedt op 
vrijwillige basis, hetgeen het mogelijk maakt rekening te houden met nationale omstandigheden 
(zoals de aan- of afwezigheid van de desbetreffende stoffen, en hun administratieve en financiële 
capaciteit). Daarnaast kan er in de lidstaten sprake zijn van een tekortschietende 
analysecapaciteit voor deze stoffen. Het tijdskader moet aansluiten bij de nationale procedures 
voor begrotingsplanning.

Amendement 135
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 24 maanden die 
aanvangt binnen 6 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

Or. en

Motivering

Twee jaar biedt voldoende tijd voor een gedegen monitoring.

Amendement 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 12 maanden na de 
opname van de stof in de toezichtlijst.

Or. en

Motivering

Het ten laatste drie maanden na de opname van stoffen op de lijst beginnen met de monitoring is 
niet haalbaar. Drie maanden is te kort om overeenkomsten met laboratoria en 
bemonsteringspersoneel te sluiten. Aanbestedings- en aanwervingsprocedures duren in de regel 
veel langer.

Amendement 137
Vladko Todorov Panayotov

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 1

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 3 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

4. De lidstaten monitoren elke stof op de 
toezichtlijst in geselecteerde 
representatieve monitoringstations over een 
periode van ten minste 12 maanden die 
aanvangt binnen 5 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst.

Or. en

Motivering

De lidstaten hebben meer tijd nodig voor het in gang zetten van het monitoringproces.

Amendement 138
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
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Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat selecteert ten minste één 
station per geografisch gebied van 
gemiddeld 15 000 km2 met een minimum 
van één per lidstaat.

Elke participerende lidstaat selecteert ten 
minste één station per 40 000 km2, of, bij 
wijze van alternatief, ten minste één 
station per 3 miljoen inwoners.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten de meest geëigende verdeling van de monitoringstations kunnen kiezen.

Amendement 139
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat selecteert ten minste één 
station per geografisch gebied van 
gemiddeld 15 000 km2 met een minimum 
van één per lidstaat.

Elke lidstaat selecteert ten minste één 
station per geografisch gebied van 40 000
km2 of, bij wijze van alternatief, indien dit 
in meer stations resulteert, ten minste één 
station per 2 miljoen inwoners, met een 
minimum van twee per lidstaat. De 
lidstaten kunnen besluiten het aantal 
stations te beperken tot ten hoogste 30 per 
lidstaat.

Or. en

Motivering

Het aantal stations in elke lidstaat voor het monitoren van stoffen op de lijst moet niet alleen 
gebaseerd zijn op de geografische oppervlakte, maar ook op bijvoorbeeld de omvang van de 
bevolking. Hiermee wordt tot een passender aantal stations gekomen. Dit stoelt op een voorstel 
van de Raad, met dien verstande dat het minimumaantal stations hier twee per lidstaat is, in 
plaats van één. Dit zou resulteren in een reducering van het aantal monitoringstations van 299 
naar 254 in vergelijking met het voorstel van de Commissie, maar het aantal zou niet zo laag 
uitvallen als in het voorstel van de rapporteur (241).
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Amendement 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 2

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Elke lidstaat selecteert ten minste één 
station per geografisch gebied van 
gemiddeld 15 000 km2 met een minimum 
van één per lidstaat.

Elke lidstaat selecteert ten minste één 
station per geografisch gebied van 
gemiddeld 20 000 km2 met een minimum 
van één per lidstaat.

Or. en

Motivering

Dit zou bijdragen tot een verlaging van de aanzienlijke administratieve kosten van de 
implementatie.

Amendement 141
Sabine Wils

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar.

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan vijf maal per jaar.

Or. en

Motivering

Met het oog op kwalitatief hoogwaardige monitoringgegevens en betrouwbare resultaten voor 
het besluitvormingsproces in de toekomst.
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Amendement 142
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar.

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per drie maanden.

Or. en

Motivering

De monitoringlijst is alleen nuttig indien de frequentie van de monitoring het verzamelen van 
representatieve gegevens mogelijk maakt. Een minimum van eenmaal per jaar, of twee maal per 
jaar zoals voorgesteld door de rapporteur, is statistisch gezien niet significant, te meer daar 
emissies in water gedurende het jaar sterk kunnen variëren. De monitoring moet opgevoerd 
worden tot ten minste eenmaal per seizoen, d.w.z. eenmaal per drie maanden. Dit reduceert ook 
het risico dat de bemonstering op irrelevante momenten plaatsvindt.

Amendement 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, 
Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar.

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan twee maal per jaar, met inachtneming 
van de gebruikspatronen van de stof.
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Or. en

Motivering

Bepaalde stoffen, in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen, moeten gezien hun 
gebruikspatronen meerdere keren per jaar worden gemonitord. De lidstaten zorgen dus voor 
meerdere monitoringmomenten met het oog op het vergaren van betrouwbare gegevens.

Amendement 144
Rebecca Taylor

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager 
liggen dan eenmaal per jaar.

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie bedraagt elke negen 
maanden om rekening te houden met 
seizoensfluctuaties.

Or. en

Motivering

Een hogere monitoringfrequentie maakt het mogelijk betrouwbare gegevens te vergaren. 
Monitoring met een interval van negen maanden maakt het mogelijk op verschillende momenten 
gedurende het jaar gegevens te verzamelen, en rekening te houden met seizoensfluctuaties.

Amendement 145
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG 
Artikel 8 ter – lid 4 – alinea 3

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 

Bij het selecteren van representatieve 
stations en het vastleggen van de 
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monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met 
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar.

monitoringfrequentie en het tijdspad voor 
elke stof houden de lidstaten rekening met
de gebruiksmodellen van de stof. De 
monitoringfrequentie mag niet lager liggen 
dan eenmaal per jaar. Voor stoffen waarbij 
één monitoring per jaar er vanwege de 
gebruikspatronen in kan resulteren dat 
geen of slechts incomplete gegevens 
kunnen worden verzameld, voorzien de 
lidstaten in meerdere 
monitoringmomenten per jaar.

Or. en

Motivering

Bepaalde stoffen, in het bijzonder gewasbeschermingsmiddelen, moeten gezien hun 
gebruikspatronen meerdere keren per jaar worden gemonitord om kwalitatief hoogwaardige en 
betrouwbare gegevens te kunnen verzamelen.

Amendement 146
Erik Bánki

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – lid 4 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

4 bis. Bij wijze van uitzondering kunnen 
de lidstaten op basis van een 
risicobeoordeling besluiten bepaalde 
stoffen niet te monitoren. De lidstaten 
stellen de Commissie van een dergelijk 
besluit in kennis.

Or. en

Motivering

De monitoringlijst zal extra kosten met zich meebrengen en daarom is vrijwilligheid in dit 
stadium beter geëigend. Het voorstel van de Commissie om 25 stoffen op de lijst op te nemen, 
zou hoge kosten voor de lidstaten inhouden. Een kleiner aantal stoffen is in het begin beter en 
kan bovendien later nog worden uitgebreid.
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Amendement 147
Kārlis Šadurskis

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

(Niet van toepassing op de Nederlandse 
versie.)

Or. en

Motivering

Niet van toepassing op de Nederlandse versie.

Amendement 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

5. De lidstaten brengen binnen 21 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

Or. en
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Motivering

De lidstaten hebben meer tijd nodig voor gegevensverwerking en het doorgeven van de 
resultaten.

Amendement 149
Sabine Wils, João Ferreira

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

5. De lidstaten brengen binnen 12 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

Indien uit de resultaten van de monitoring 
blijkt dat de stoffen op de monitoringlijst 
in tenminste drie lidstaten voorkomen en 
aanleiding geven tot bezorgdheid, neemt 
de Commissie ze op in bijlage I en neemt 
ze passende controlemaatregelen.

Or. en

Amendement 150
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 

5. De lidstaten implementeren voor de 
stoffen op de monitoringlijst, in 
overeenstemming met het bepaalde in 
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maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

Richtlijn 2000/60/EG, een 
wetenschappelijk gevalideerd 
monitoringsysteem dat aan passende 
internationale normen voldoet.

De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst verslag uit aan de Commissie 
over de resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Op basis van de 
resultaten die zij van de lidstaten 
ontvangen en van tevoren vastgestelde 
criteria besluit de Commissie tot 
voortzetting van de monitoring van de stof 
elke daaropvolgende 12 maanden zolang 
de stof op de lijst staat, en ze vraagt de 
betrokken partijen om hun opmerkingen
Het verslag bevat informatie over de 
representativiteit van het station en de 
monitoringstrategie.

Or. en

Motivering

Met het oog op effectiviteit en doeltreffendheid moet de monitoringlijst alleen stoffen bevatten 
waarvoor is aangetoond dat dit noodzakelijk is. Bij de desbetreffende besluiten moeten ook de 
betrokken partijen uit alle relevante sectoren worden betrokken.

Amendement 151
Csaba Sándor Tabajdi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 

5. De lidstaten brengen binnen 18 maanden 
nadat de stof is opgenomen in de 
toezichtlijst en elke daaropvolgende 12 
maanden zolang de stof op de lijst staat, 
verslag uit aan de Commissie over de 
resultaten van de krachtens lid 4 
uitgevoerde monitoring. Het verslag bevat 
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informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie.

informatie over de representativiteit van 
het station en de monitoringstrategie. 
Indien uit de resultaten van de monitoring 
blijkt dat de stoffen op de monitoringlijst 
in tenminste drie lidstaten voorkomen, 
neemt de Commissie de in artikel 5 bis 
bedoelde controlemaatregelen.

Or. en

(Amendement 89 op artikel 2, punt 3 bis (nieuw))

Motivering

De Commissie neemt de in de communautaire wetgeving inzake opkomende verontreinigende 
stoffen bedoelde controlemaatregelen. Indien uit de resultaten van de monitoring blijkt dat de 
stoffen op de monitoringlijst in tenminste drie lidstaten in zorgwekkende hoeveelheden 
voorkomen, overweegt de Commissie die stoffen als prioritaire stoffen of prioritaire gevaarlijke 
stoffen aan te merken en stelt ze, waar van toepassing, geëigende controlemaatregelen voor.

Amendement 152
Julie Girling

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 5 – alinea 1 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Ten laatste zes maanden na ontvangst van 
deze verslagen verwijdert de Commissie 
alle stoffen van de monitoringlijst 
waarvoor uit de resultaten van de 
monitoring blijkt dat ze in ten minste tien 
lidstaten niet zijn aangetroffen, waarbij 
ten minste 5% van de monsters in ten 
minste vijf lidstaten milieutoxicologisch 
verontrustende niveaus laten zien. De
stoffen worden van de monitoringlijst 
verwijderd indien de risicobeoordeling 
zoals bedoeld in artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG bevestigt dat ze op 
het niveau van de EU geen significant 
risico vormen voor of via het aquatisch 
milieu.

Or. en
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Motivering

Er moeten heldere criteria worden vastgesteld voor het van de lijst verwijderen van stoffen in 
gevallen waarin de monitoringresultaten onvoldoende wijdverspreide bevindingen opleveren die 
voortzetting van de dure monitoring rechtvaardigen. Daarnaast is er behoefte aan een 
overeengekomen procedure voor het van de lijst verwijderen van stoffen indien de resultaten van 
de risicobeoordeling in die richting gaan.

Amendement 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen goedkeuren 
waarin technische specificaties voor de 
monitoring van stoffen op de toezichtlijst 
en technische formats voor de 
verslaglegging aan de Commissie over de 
monitoringresultaten en gerelateerde 
informatie zijn vastgelegd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

6. De Commissie stelt technische formats 
vast voor de verslaglegging aan de 
Commissie over de resultaten van het 
monitoren en gerelateerde informatie. De 
Commissie ontwikkelt richtsnoeren, met 
inbegrip van technische specificaties, voor 
het vergemakkelijken van het monitoren 
van de stoffen op de monitoringlijst.

Or. en

Motivering

Er is met het oog op de begrijpelijkheid en de nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens 
behoefte aan homogene specificaties en technische formats voor verslaglegging. Dit komt ook de 
integriteit en de vergelijkbaarheid van de informatie ten goede, bevordert de snelle 
terbeschikkingstelling van gegevens en is goed voor het proces van data-analyse. Daarnaast 
moet de Commissie richtsnoeren ontwikkelen voor het vergemakkelijken van de technische 
aspecten van onder andere de monitoring, bemonstering, analyse en de capaciteit van de 
laboratoria.

Amendement 154
Julie Girling
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 ter – lid 6

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen goedkeuren waarin 
technische specificaties voor de monitoring 
van stoffen op de toezichtlijst en 
technische formats voor de verslaglegging 
aan de Commissie over de 
monitoringresultaten en gerelateerde 
informatie zijn vastgelegd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen.

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen goedkeuren waarin 
technische specificaties voor de monitoring 
van stoffen op de toezichtlijst en 
technische formats voor de verslaglegging 
aan de Commissie over de 
monitoringresultaten en gerelateerde 
informatie zijn vastgelegd. Bij het 
opstellen van de technische specificaties 
houdt de Commissie rekening met de 
aanbevelingen van deskundigen, zoals 
bedoeld in artikel 16, lid 5, van Richtlijn 
2000/60/EG. Deze uitvoeringshandelingen 
worden overeenkomstig de in artikel 9, lid 
2, bedoelde onderzoeksprocedure 
aangenomen. De technische specificaties 
worden alleen geïmplementeerd indien er 
voor het monitoren van de desbetreffende 
stoffen een op uniaal niveau 
geharmoniseerde en gevalideerde 
methode is, die aan passende 
internationale normen voldoet, 
overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Overeenkomstig het bepaalde in artikel 16, lid 5, van Richtlijn 2000/60/EG houdt de Commissie 
bij het vaststellen van herziene MKN en het voorstel voor de kaderrichtlijn water rekening met 
de aanbevelingen van de verschillende betrokken partijen. Deze aanbevelingen hebben 
betrekking op de monitoringlijst als het instrument binnen het herziene voorstel dat bedoeld is te 
zorgen voor betrokkenheid van alle betrokken partijen. Het monitoren van stoffen kan alleen 
succesvol zijn indien er gewerkt wordt met onderling overeengekomen en wetenschappelijk 
gevalideerde methoden voor de identificatie van de stoffen.

Amendement 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 – lid 6 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. De Commissie ziet er 
overeenkomstig artikel 9 van Verordening 
(EG) nr. 1367/2006 op toe dat het publiek 
in een vroeg stadium en daadwerkelijk 
kan participeren in het opstellen van de 
monitoringlijst en het vaststellen van de 
monitoringmatrix. Met het oog op een 
actieve en stelselmatige verspreiding van 
informatie, zoals bedoeld in Verordening 
(EG) nr. 1367/2006, stelt de Commissie 
het publiek alle relevante informatie in 
elektronische vorm ter beschikking.

Or. en

Amendement 156
Thomas Ulmer

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het volgende artikel 8 quater wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 quater
Overgangsbepalingen voor voorlichting 

en verplichtingen m.b.t. de verslaggeving
Voor de stoffen met de nummers 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 en 48 in deel A van bijlage I van deze 
richtlijn kunnen de lidstaten de informatie 
over de chemische toestand in het 
stroomgebiedbeheerplan, dat 
overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 
2000/60/EG opgesteld is, afzonderlijk van 
de informatie over de overige stoffen 
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presenteren; wat de vereisten van bijlage 
V, punt 1.4.3, van deze richtlijn betreft, 
vindt er een afzonderlijke beoordeling en 
presentatie van de algemene chemische 
toestand plaats. De doelstellingen en 
verplichtingen zoals bedoeld in artikel 4, 
lid 1, artikel 11, lid 3 en artikel 16, lid 6, 
blijven zoals ze zijn."

Or. de

Amendement 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 11
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlagen II en III

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

11. De bijlagen II en III worden
geschrapt.

11. Bijlage II wordt vervangen door de 
tekst in bijlage II bis bij deze richtlijn, en 
bijlage III wordt geschrapt.

Or. en

(Zie amendement 222 op bijlage II bis (nieuw))

Amendement 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 12 maanden na vaststelling van deze 
richtlijn.

1 24 maanden na vaststelling van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Bij het vaststellen van de lengte van deze periode moet rekening worden gehouden met de 
complexiteit en administratieve zwaarte van het proces van omzetting van wetgeving.
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Amendement 159
Oreste Rossi

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 1 – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 12 maanden na vaststelling van deze 
richtlijn.

1 12 maanden na de inwerkingtreding van 
deze richtlijn.

Or. it

Amendement 160
Carl Schlyter

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – alinea 2 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

Onverminderd de eerste alinea nemen de 
lidstaten na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn de herziene lijst van prioritaire 
stoffen en de voor die stoffen geldende 
MKN op in de eerste bijgewerkte versie 
van hun beheersplan voor rivierbekkens 
zoals bedoeld in artikel 13 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten hun beheersplannen voor rivierbekkens ten laatste in oktober 2015 
actualiseren. Het is van groot belang dat bij deze actualisering rekening wordt gehouden met de 
herziene lijsten van prioritaire stoffen en de voor die stoffen geldende MKN, teneinde te komen 
tot inachtneming van deze MKN in 2012; in het andere geval zijn de MKN pas vanaf 2027 van 
toepassing.


