
PR\909091NL.doc 1/28 PE492.914v01-00

NL

EUROPEES PARLEMENT 2009 - 2014

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

2011/0429(COD)

17.7.2012

***I
ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot 
wijziging van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire 
stoffen op het gebied van het waterbeleid
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid

Rapporteur: Richard Seeber



PE492.914v01-00 2/28 PR\909091NL.doc

NL

PR_COD_1amCom

Verklaring van de gebruikte tekens

* Overlegprocedure
*** Goedkeuringsprocedure

***I Gewone wetgevingsprocedure (eerste lezing)
***II Gewone wetgevingsprocedure (tweede lezing)

***III Gewone wetgevingsprocedure (derde lezing)

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de in de ontwerptekst 
voorgestelde rechtsgrond.)

Amendementen op een ontwerptekst

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen op de ontwerptekst worden in 
vet cursief aangegeven. De markering in normaal cursief is een aanwijzing 
voor de technische diensten en betreft passages in de ontwerptekst waarvoor 
een correctie wordt voorgesteld met het oog op de uiteindelijke tekst 
(bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen in een taalversie). Dergelijke 
correcties moeten worden goedgekeurd door de betrokken technische 
diensten.

In de koptekst van een amendement op een bestaande tekst, waarvoor in de 
ontwerptekst wijzigingen worden voorgesteld, wordt op respectievelijk de 
derde en vierde regel verwezen naar de bestaande tekst en naar de bepaling in 
kwestie. Tekstdelen die worden overgenomen uit een bepaling van een 
bestaande tekst die in de ontwerptekst niet is gewijzigd, maar door het 
Parlement wordt geamendeerd, worden in vet gemarkeerd. Een eventuele 
schrapping van dergelijke tekstdelen wordt als volgt aangegeven: [...].
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging 
van Richtlijnen 2000/60/EG en 2008/105/EG betreffende prioritaire stoffen op het gebied 
van het waterbeleid
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Gewone wetgevingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2011)0876),

– gezien artikel 294, lid 2, en artikel 192, lid 1, van het Verdrag betreffende de werking van 
de Europese Unie, op grond waarvan het voorstel door de Commissie bij het Parlement is 
ingediend (C7-0026/2012),

– gezien artikel 294, lid 3 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie,

– gezien het advies van het Europees Economisch en Sociaal Comité van 23 mei 20121,

– gezien het advies van het Comité van de Regio's van ...2,

– gezien artikel 55 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid 
(A7-0000/2012),

1. neemt het hierbij vermelde standpunt in eerste lezing aan;

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen;

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad, 
de Commissie en de nationale parlementen.

Amendement 1

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 

                                               
1 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.
2 Nog niet in het Publicatieblad verschenen.



PE492.914v01-00 6/28 PR\909091NL.doc

NL

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 zijn regio's. Er dient 
rekening te worden gehouden met 
wetenschappelijke, milieugerelateerde en 
sociaal-economische factoren bij de 
ontwikkeling van een kosteneffectief en 
evenredig beleid betreffende de chemische 
verontreiniging van oppervlaktewateren, 
zoals bij het herzien van de lijst prioritaire 
stoffen overeenkomstig artikel 16, lid 4 
van Richtlijn nr. 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Het is van belang om te benadrukken dat er, zoals vereist voor alle milieugerelateerde EU-
beleidsmaatregelen, ook bij het herzien van de lijst prioritaire stoffen naast wetenschappelijke 
gegevens en milieugerelateerde omstandigheden ook rekening moet worden gehouden met 
sociaal-economische factoren.

Amendement 2

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 bis) Er dient in de programma's met 
maatregelen en in de 
stroomgebiedbeheerplannen rekening te 
worden gehouden met de in deze richtlijn 
opgenomen nieuwe prioritaire stoffen en 
hun MKN-waarde, en de bijgewerkte 
MKN-waarden van de bestaande 
prioritaire stoffen, wanneer zij de 
volgende keer worden herzien en 
bijgewerkt overeenkomstig de termijnen 
zoals vastgelegd in respectievelijk artikel 
11, lid 8, en artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG. Om een goede chemische 
toestand te verkrijgen, dient voor het 
einde van de overeenkomstige zesjarige 
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cyclus van het stroomgebiedbeheerplan 
aan de MKN-waarde te worden voldaan, 
onverminderd artikel 4, leden 4 tot en met 
9, van Richtlijn 2000/60/EG, waartoe 
onder andere bepalingen behoren die 
toestaan dat de termijn waarbinnen moet 
worden voldaan aan een goede chemische 
toestand, wordt verlengd, of 
milieudoelstellingen bij specifieke 
waterlichamen worden versoepeld 
vanwege buitenproportionele kosten en/of 
sociaal-economische noodzaak, mits er 
geen verslechtering optreedt in de 
toestand van de desbetreffende 
waterlichamen.

Or. en

Motivering
Er dient expliciet te worden vastgelegd dat de lidstaten beginnen met het toepassen van de 
MKN-waarde voor de nieuwe stoffen en de bijgewerkte MKN-waarde van de bestaande 
stoffen bij de eerstvolgende herziening van de programma's met maatregelen en de 
stroomgebiedbeheerplannen, in 2015, met als doel het vóór 2021 verwezenlijken van een 
goede chemische toestand voor deze stoffen. Bovendien hebben de lidstaten de mogelijkheid 
om een termijn te verlengen of doelstellingen te versoepelen vanwege sociaal-economische 
factoren.

Amendement 3

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Het is passend om voor bepaalde 
aan de farmaceutische industrie 
gerelateerde stoffen die in de lijst 
prioritaire stoffen zijn toegevoegd, geen 
MKN-waarde op te geven. Het monitoren 
van deze stoffen moet voor de Commissie 
meer wetenschappelijke gegevens 
opleveren, zodat zij in het kader van de 
volgende herziening van de lijst prioritaire 
stoffen overeenkomstig artikel 16, lid 4, 
van Richtlijn 2000/60/EG de bijbehorende 
MKN-waarden kan voorstellen. Bij de 
herziening van de programma's met 
maatregelen en de 
stroomgebiedbeheerplannen dient met 
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deze MKN-waarden rekening te worden 
gehouden, wanneer zij de eerstvolgende 
keer worden herzien en bijgewerkt 
overeenkomstig de termijnen zoals 
vastgelegd in respectievelijk artikel 11, lid 
8, en artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG. Om een goede chemische 
toestand te verwezenlijken dient voor het 
einde van de overeenkomstige zesjarige 
cyclus van het stroomgebiedbeheerplan 
aan de MKN-waarde te worden voldaan, 
onverminderd artikel 4, leden 4 tot en met 
9, van Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

De MKN-waarde voor bepaalde aan de farmaceutische industrie gerelateerde stoffen dient 
niet meteen te worden opgegeven. Door de opname van deze stoffen in de lijst prioritaire 
stoffen kunnen er betrouwbare en uitvoerige gegevens worden verzameld, en de analyse ervan 
zal bijdragen aan risicobeoordelingen die naar behoren rekening zullen houden met de 
voordelen van deze stoffen voor de volksgezondheid. De Commissie dient tijdens de 
herziening van de lijst in 2016 de MKN-waarden van deze stoffen voor te stellen, en in 2021 
dienen er passende maatregelen te worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen met 
als doel om vóór 2027 aan de MKN-waarden te voldoen.

Amendement 4

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 8 quater (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(8 ter) Strategieën om de chemische 
verontreiniging van oppervlaktewateren 
bij de bron aan te pakken, waaronder de 
op specifieke stoffen gerichte maatregelen 
opgenomen in Verordening (EG) nr. 
1907/2006, Verordening (EG) nr. 
1107/2009, en 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, opgesteld terwijl met sociaal-
economische factoren rekening werd 
gehouden, geven de lidstaten de 
mogelijkheid om de doelstellingen van 
Richtlijn 2000/60/EG vanuit economisch, 
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sociaal en ecologisch perspectief op 
effectieve wijze te verwezenlijken, terwijl 
buitenproportionele kosten worden 
vermeden. De coherentie tussen Richtlijn 
2000/60/EG, de bovengenoemde 
wetgeving en andere relevante wetgeving 
dient derhalve te worden versterkt om de 
juiste toepassing van 
bronbeheermechanismen te waarborgen.
1 PB L 167 van 27.6.2012, blz. 1.

Or. en

Motivering

De lidstaten zijn het beste in staat om te beslissen welke maatregelen op de meest 
kosteneffectieve wijze kunnen worden toegepast om de doelstellingen van de KRW te 
verwezenlijken, met name door het toepassen van al in bestaande EU-wetgeving beschikbare 
bronbeheermechanismen die rekening houden met sociaal-economische factoren.

Amendement 5

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 14

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(14) De monitoring dient te worden 
aangepast aan de ruimte- en tijdschaal van 
de verwachte variatie in de concentraties. 
Gezien de wijde verspreiding en lange 
hersteltijd die we mogen verwachten van 
stoffen die zich gedragen als ubiquitaire 
PBT's, moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen om het aantal monitoringlocaties 
en/of de monitoringfrequentie voor die 
stoffen te beperken, zolang een statistisch 
aanvaardbare monitoringreferentie 
voorhanden is.

(14) De monitoring dient te worden 
aangepast aan de ruimte- en tijdschaal van 
de verwachte variatie in de concentraties. 
Gezien de wijde verspreiding en lange 
hersteltijd die we mogen verwachten van 
stoffen die zich gedragen als ubiquitaire 
PBT's, moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen om het aantal monitoringlocaties 
en/of de monitoringfrequentie voor die 
stoffen tot het laagste niveau waarmee 
nog een betrouwbare trendanalyse op de 
lange termijn mogelijk is, te beperken, 
zolang een statistisch aanvaardbare 
monitoringreferentie voorhanden is.

Or. en

Motivering

Het is nuttig om de minimumfrequentie aan te geven van de monitoring die op ubiquitaire
persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen moet worden uitgevoerd.
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Amendement 6

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 van 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 van 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 en statistisch 
significante gegevens opleveren die 
geschikt zijn voor het 
prioriteitsbepalingsproces van de EU. De 
lijst dient dynamisch te zijn en de 
geldigheid ervan van een beperkte 
tijdsduur, 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. Ten einde het instellen van 
het mechanisme te vergemakkelijken, is 
het nuttig om alvast een aantal stoffen 
aan te duiden waarvoor niet genoeg 
monitoringgegevens beschikbaar zijn, 
waarvan wel bekend is dat ze een mogelijk 
risico vormen voor of via het aquatische 
milieu, en die in de eerste toezichtlijst 
dienen te worden opgenomen.

Or. en
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Motivering

Het mechanisme met toezichtlijst kan worden verbeterd door het dynamische karakter ervan 
te waarborgen en het samenstellen ervan kan effectiever verlopen, als er al een aantal 
zorgwekkende stoffen in de lijst zijn opgenomen.

Amendement 7

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 bis) Wat betreft de weergave van de 
chemische toestand conform afdeling 
1.4.3 van bijlage V van Richtlijn 
2000/60/EG voor de uitvoering van de 
eerstvolgende herziening van de 
programma's met maatregelen en de 
stroomgebiedbeheerplannen, zoals 
vastgelegd in artikel 11, lid 8, en artikel 
13, lid 17, van Richtlijn 2000/60/EG, 
moeten de lidstaten de mogelijkheid 
krijgen om de effecten op de chemische 
toestand van nieuwe prioritaire stoffen en 
van bestaande stoffen met een nieuwe 
MKN-waarde apart weer te geven, zodat 
de invoering van nieuwe voorschriften 
niet onterecht wordt geïnterpreteerd als 
een verslechtering van de chemische 
toestand van de oppervlaktewateren. 
Naast de verplichte kaart met alle stoffen, 
kunnen ook twee extra kaarten worden 
verstrekt waarvan de een uitsluitend 
betrekking heeft op nieuwe stoffen en 
bestaande stoffen met een bijgewerkte 
MKN-waarde en de andere betrekking 
heeft op de overige stoffen.

Or. en

Motivering

Op kaarten die de chemische toestand van oppervlaktewateren weergeven, hoeven gebieden 
niet rood (ofte wel: er is geen goede toestand is verwezenlijkt) te worden aangeduid, als dit 
uitsluitend het gevolg is van de toevoeging van nieuwe stoffen of het bijwerken van de MKN-
waarde van bestaande stoffen: de lidstaten dienen derhalve de mogelijkheid te hebben om 
voor de tijdsduur van de volgende cyclus van de stroomgebiedbeheerplannen, tussen 2015 en 
2021, voor deze stoffen aparte kaarten op te stellen.
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Amendement 8

Voorstel voor een richtlijn
Overweging 18 ter (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

(18 ter) Het is van belang om de burgers 
tijdig nauwkeurige informatie te 
verstrekken over de toestand van de 
Europese oppervlaktewateren en over de 
resultaten van de strategieën tegen 
chemische verontreiniging. Met als doel 
het vergroten van de toegankelijkheid en 
transparantie van deze informatie dient er 
een website te komen die vanuit elke 
lidstaat te benaderen is, met informatie 
over de stroomgebiedbeheerplannen en 
hoe deze zijn herzien en bijgewerkt.

Or. en

Motivering

De burgers hebben het recht om tijdig en uitvoerig te worden geïnformeerd over de toestand 
van de EU-wateren en de resultaten van de strategieën die worden ingezet tegen chemische 
verontreiniging. Een gevoelige en goed geïnformeerde publieke opinie is cruciaal voor een 
succesvol waterbeleid.

Amendement 9

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 bij 
haar voorbereidende werkzaamheden 
passende raadplegingen houdt, onder meer 
op deskundigenniveau. 

(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 en de monitoringmethoden 
die worden gebruikt voor het monitoren 
van de stoffen op deze 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 passende 
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raadplegingen houdt, onder meer op 
deskundigenniveau.

Or. en

(Zie amendement op overweging 23)

Motivering

Het opstellen van technische specificaties voor monitoring is essentieel om de toezichtlijst 
goed te kunnen laten functioneren, dus dient dit op grond van gedelegeerde handelingen en 
niet op grond van uitvoeringshandelingen te gebeuren.

Amendement 10

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 
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.

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

(Zie amendement op overweging 21)

Amendement 11

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 2
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 3 – lid 5 bis (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

5 bis. De lidstaten dienen de EU-burgers 
door middel van informatie- en 
communicatieactiviteiten te informeren 
over de resultaten en effecten van de 
maatregelen ingesteld tegen de 
verontreiniging van oppervlaktewateren, 
met name door een website op te richten 
die informatie levert over en toegang geeft 
tot de bijgewerkte 
stroomgebiedbeheerplannen die 
overeenkomstig artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG zijn opgesteld.

Or. en

Motivering

De burgers hebben het recht om tijdig en uitvoerig te worden geïnformeerd over de toestand 
van de EU-wateren en de resultaten van de strategieën die worden ingezet tegen chemische 
verontreiniging. Een gevoelige en goed geïnformeerde publieke opinie is cruciaal voor een 
succesvol waterbeleid.

Amendement 12

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 5
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 bis – lid 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, ten minste iedere 
drie jaar om voldoende gegevens te 
verzamelen voor een trendanalyse op 
lange termijn overeenkomstig artikel 3, lid 
6, 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.

Or. en
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Motivering

De minimumfrequentie van de monitoring die op ubiquitaire persistente, bioaccumulerende 
en toxische stoffen moet worden uitgevoerd, dient duidelijk te worden vermeld.

Amendement 13

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1. 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.

1. De Commissie zal een toezichtlijst 
opstellen van stoffen waarvoor in de hele 
EU monitoringgegevens moeten worden 
vergaard ter aanvulling van de gegevens 
van karakteriserings- en 
monitoringsprogramma's overeenkomstig 
artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG 
om toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten in 
overeenstemming met artikel 16, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG te ondersteunen.

Or. en

Motivering

Er moet duidelijk worden gemaakt dat de toezichtlijst als aanvullend instrument zal dienen bij 
de al bestaande instrumenten om toekomstige prioriteitsbepalingsactiviteiten en herzieningen 
van de lijst prioritaire stoffen te ondersteunen.

Amendement 14

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 en technische 
specificaties voor de monitoring van de 
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stoffen in de toezichtlijst. De toezichtlijst 
is vier jaar lang geldig vanaf de datum 
waarop deze is aangenomen, of totdat er
door de Commissie een nieuwe lijst is 
opgesteld.

Or. en

(Zie amendement op artikel 8 ter, lid 6)

Motivering

De geldigheidsduur van de toezichtlijst mag niet oneindig lang zijn teneinde het dynamische 
karakter te bevorderen en te benadrukken dat stoffen niet langer dan noodzakelijk in de lijst 
opgenomen hoeven te zijn. Bovendien is het opstellen van technische specificaties voor de 
monitoring essentieel om de toezichtlijst goed te kunnen laten functioneren, dus dient dit op 
basis van gedelegeerde handelingen en niet uitvoeringshandelingen te gebeuren.

Amendement 15

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 […]1 een 
eerste toezichtlijst op zoals bedoeld in 
lid 1.

3. De Commissie stelt tegen […]1 een 
eerste toezichtlijst op zoals bedoeld in 
lid 1. De eerste toezichtlijst dient onder 
andere de stoffen te bevatten die in bijlage 
II van deze richtlijn zijn opgenomen.

112 maanden na vaststelling van deze richtlijn. 112 maanden na de inwerkingtreding van deze 
richtlijn.

Or. en

Motivering

Om het instellen van het mechanisme met toezichtlijst te vergemakkelijken is het passend om 
een aantal mogelijk zorgwekkende stoffen aan te geven waarvan al bekend is dat het 
verzamelen van aanvullende monitoringgegevens via de toezichtlijst van nut zal zijn.

Amendement 16

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – ount 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 6 maanden na de opname 
van de stof in de toezichtlijst. 

Or. en

Motivering

De lidstaten dienen genoeg tijd te krijgen om de monitoring van nieuwe stoffen mogelijk te 
maken, met name wanneer de lijst met te monitoren stoffen dynamisch is en ieder moment kan 
veranderen.

Amendement 17

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 
monitoringstation en één station per 
geografisch gebied van gemiddeld 
20 000 km2.

Or. en

Motivering

De voorgestelde methode om het aantal monitoringstations te berekenen, zorgt voor een 
evenwichtigere verdeling binnen lidstaten met een grote verscheidenheid in het oppervlak. 
Deze methode levert een soortgelijk resultaat op als andere methodes die expliciet rekening 
houden met de totale bevolking van iedere lidstaat, maar is duidelijker en makkelijker toe te 
passen.

Amendement 18

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

Or. en

Motivering

De monitoringfrequentie dient te worden verhoogd om een statistisch significante 
gegevensverzameling te kunnen opbouwen, aangezien met name het aantal monitoringstations 
beperkt is.

Amendement 19

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 uit de toezichtlijst 
en technische formats voor de 
verslaglegging aan de Commissie over de 
monitoringresultaten en gerelateerde 
informatie zijn vastgelegd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

6. De Commissie kan 
uitvoeringshandelingen goedkeuren waarin 
technische formats voor de verslaglegging 
aan de Commissie over de resultaten van 
het monitoren en gerelateerde informatie 
zijn vastgelegd. Deze 
uitvoeringshandelingen worden vastgesteld 
overeenkomstig de in artikel 9, lid 2, 
bedoelde onderzoeksprocedure.

Or. en

(Zie amendement op artikel 8 ter, lid 2)

Amendement 20

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 6 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Artikel 8 quater (nieuw)
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

6 bis. Het volgende artikel wordt 
ingevoegd:

"Artikel 8 quater
Overgangsbepalingen voor voorlichting 

en verslaglegging
Voor de stoffen genummerd 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 mogen de lidstaten dusdanig 
informatie weergeven over de chemische 
toestand ervan, dat deze is afgezonderd 
van die van de overige stoffen, voor de 
uitvoering van de eerste herziening van de 
stroomgebiedbeheerplannen 
overeenkomstig artikel 13, lid 7, van 
Richtlijn 2000/60/EG, onverminderd de 
voorschriften van afdeling 1.4.3 van 
bijlage V van die richtlijn betreffende de 
weergave van de algemene chemische 
toestand en onverminderd de 
doelstellingen en verplichtingen 
vastgelegd in artikel 4, lid 1, onder a), 
artikel 11, lid 3, onder k), en artikel 16, lid 
6, van die richtlijn."

Or. en

Motivering

Op kaarten die de chemische toestand van oppervlaktewateren weergeven, hoeven gebieden 
niet rood te worden aangeduid (oftewel: er is geen goede toestand verwezenlijkt), als dit 
uitsluitend het gevolg is van de toevoeging van nieuwe stoffen of het bijwerken van de MKN-
waarde van bestaande stoffen: deze overgangsbepaling biedt de lidstaten de mogelijkheid om 
voor de tijdsduur van de volgende cyclus van de stroomgebiedbeheerplannen, tussen 2015 en 
2021, speciaal voor deze stoffen extra kaarten op te stellen.

Amendement 21

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 2 – punt 10 bis (nieuw)
Richtlijn 2008/105/EG
Bijlage II
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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

10 bis. Bijlage II wordt vervangen door 
bijlage II bis bij deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Het voorstel is om een bijlage toe te voegen met een lijst stoffen die in de eerste toezichtlijst 
moet worden opgenomen.

Amendement 22

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 III wordt geschrapt.

Or. en

Amendement 23

Voorstel voor een richtlijn
Artikel 3 – lid 1 – voetnoot

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement
112 maanden na vaststelling van deze richtlijn. 112 maanden na de inwerkingtreding van deze 

richtlijn.

Or. en

Amendement 24

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendement

1 bis. Wat betreft punten 1, 2, 5, 9 en 10 
van artikel 2 van deze richtlijn dienen de 
lidstaten deze bepalingen voor het eerst 
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toe te passen bij het herzien en bijwerken 
van de programma's met maatregelen en 
de stroomgebiedbeheerplannen, zoals 
vastgelegd in artikel 11, lid 8, en artikel 
13, lid 17, van Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Er dient expliciet te worden vastgelegd dat de lidstaten beginnen met het toepassen van de 
MKN-waarde voor de nieuwe stoffen en de bijgewerkte MKN-waarde van de bestaande 
stoffen bij de eerstvolgende herziening van de programma's met maatregelen en de 
stroomgebiedbeheerplannen, in 2015, met als doel het vóór 2021 verwezenlijken van een 
goede chemische toestand voor deze stoffen.

Amendement 25

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 46

Door de Commissie voorgestelde tekst
(46) 17alfa-

ethinylestradi
ol

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Amendement van het Parlement

(46) 17alfa-
ethinylestradi
ol

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 De MKN-waarde van deze stoffen zal worden voorgesteld door de Commissie in het kader van de volgende 
herziening van de lijst prioritaire stoffen overeenkomstig artikel 16, lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG. Deze MKN-
waarden dienen in acht te worden genomen bij de eerstvolgende herziening van de programma's met maatregelen 
en stroomgebiedbeheerplannen overeenkomstig artikel 11, lid 8,en artikel 13, lid 7,van Richtlijn 2000/60/EG met als 
doel om een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te verwezenlijken voor deze stoffen vóór het einde 
van de overeenkomstige zesjarige cyclus van het stroomgebiedbeheerplan, onverminderd artikel 4, leden 4 tot en 
met 9,van Richtlijn 2000/60/EG. In afwijking van artikel 16, lid 8,van Richtlijn 2000/60/EG dient de datum voor 
deze stoffen in de laatste zin van artikel 16, lid 8,van Richtlijn 2000/60/EG 27 december 2016 te luiden.

Or. en

Motivering

De MKN-waarde voor aan de farmaceutische industrie gerelateerde stoffen dient niet meteen 
te worden opgegeven. Door te zijn opgenomen in de lijst prioritaire stoffen kunnen er 
uitvoerige gegevens worden verzameld voor risicobeoordelingen die naar behoren rekening 
zullen houden met voordelen van deze stoffen voor de gezondheid. De Commissie dient tijdens 
de herziening van de lijst in 2016 de MKN-waarden van deze stoffen voor te stellen, en in 
2021 dienen er maatregelen te worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen met als 
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doel om vóór 2027 aan de MKN-waarden te voldoen. De laatste zin in de voetnoot is 
toegevoegd om te waarborgen dat, als er op EU-niveau geen overeenstemming wordt bereikt, 
de lidstaten vóór 2021 geen MKN-waarden vastleggen.

Amendement 26

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 47

Door de Commissie voorgestelde tekst
(47) 17beta-

estradiol
50-28-2 4 10-4 8 10-5 niet van 

toepassing
niet van 
toepassing

Amendement van het Parlement

(47) 17beta-
estradiol

50-28-2 – – – – –1

__________________________
1 De MKN-waarde van deze stoffen zal worden voorgesteld door de Commissie in het kader van de volgende 
herziening van de lijst prioritaire stoffen overeenkomstig artikel 16, lid 4,van Richtlijn 2000/60/EG. Deze MKN-
waarden dienen in acht te worden genomen bij de eerstvolgende herziening van de programma's met maatregelen 
en stroomgebiedbeheerplannen overeenkomstig artikel 11, lid 8,en artikel 13, lid 7,van Richtlijn 2000/60/EG met als 
doel om een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te verwezenlijken voor deze stoffen vóór het einde 
van de overeenkomstige zesjarige cyclus van het stroomgebiedbeheerplan, onverminderd artikel 4, leden 4 tot en 
met 9,van Richtlijn 2000/60/EG. In afwijking van artikel 16, lid 8,van Richtlijn 2000/60/EG dient de datum voor 
deze stoffen in de laatste zin van artikel 16, lid 8,van Richtlijn 2000/60/EG 27 december 2016 te luiden.

Or. en

Motivering

De MKN-waarde voor aan de farmaceutische industrie gerelateerde stoffen dient niet meteen 
te worden opgegeven. Door te zijn opgenomen in de lijst prioritaire stoffen kunnen er 
uitvoerige gegevens worden verzameld voor risicobeoordelingen die naar behoren rekening 
zullen houden met voordelen van deze stoffen voor de gezondheid. De Commissie dient tijdens 
de herziening van de lijst in 2016 de MKN-waarden van deze stoffen voor te stellen, en in 
2021 dienen er maatregelen te worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen met als 
doel om vóór 2027 aan de MKN-waarden te voldoen. De laatste zin in de voetnoot is 
toegevoegd om te waarborgen dat, als er op EU-niveau geen overeenstemming wordt bereikt, 
de lidstaten vóór 2021 geen MKN-waarden vastleggen.

Amendement 27

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II – tabel – rij 48

Door de Commissie voorgestelde tekst
(48) Diclofenac 15307-79-6 0,1 0,01 niet van 

toepassing10
niet van 
toepassing10
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Amendement van het Parlement

(48) Diclofenac 15307-79-6 – – – – –1

__________________________
1 De MKN-waarde van deze stoffen zal worden voorgesteld door de Commissie in het kader van de volgende 
herziening van de lijst prioritaire stoffen overeenkomstig artikel 16, lid 4,van Richtlijn 2000/60/EG. Deze MKN-
waarden dienen in acht te worden genomen bij de eerstvolgende herziening van de programma's met maatregelen 
en stroomgebiedbeheerplannen overeenkomstig artikel 11, lid ,en artikel 13, lid 7,van Richtlijn 2000/60/EG met als 
doel om een goede chemische toestand van het oppervlaktewater te verwezenlijken voor deze stoffen vóór het einde 
van de overeenkomstige zesjarige cyclus van het stroomgebiedbeheerplan, onverminderd artikel 4, leden 4 tot en 
met 9, van Richtlijn 2000/60/EG. In afwijking van artikel 16, lid , van Richtlijn 2000/60/EG dient de datum voor 
deze stoffen in de laatste zin van artikel 16, lid 8, van Richtlijn 2000/60/EG 27 december 2016 te luiden.

Or. en

Motivering

De MKN-waarde voor aan de farmaceutische industrie gerelateerde stoffen dient niet meteen 
te worden opgegeven. Door te zijn opgenomen in de lijst prioritaire stoffen kunnen er 
uitvoerige gegevens worden verzameld voor risicobeoordelingen die naar behoren rekening 
zullen houden met voordelen van deze stoffen voor de gezondheid. De Commissie dient tijdens 
de herziening van de lijst in 2016 de MKN-waarden van deze stoffen voor te stellen, en in 
2021 dienen er maatregelen te worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen met als 
doel om vóór 2027 aan de MKN-waarden te voldoen. De laatste zin in de voetnoot is 
toegevoegd om te waarborgen dat, als er op EU-niveau geen overeenstemming wordt bereikt, 
de lidstaten vóór 2021 geen MKN-waarden vastleggen.

Amendement 28

Voorstel voor een richtlijn
Bijlage II bis (nieuw)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Amendement van het Parlement
BIJLAGE II bis 

"BIJLAGE II
STOFFEN DIE ONDER ANDERE DIENEN TE WORDEN OPGENOMEN IN DE EERSTE 
DOOR DE COMMISSIE OP TE STELLEN TOEZICHTLIJST

CAS-nummer1 EU-nummer Naam van de stof
1066-51-9 niet van 

toepassing
Aminomethylfosfonzuur (AMPA)

298-46-4 206-062-7 Carbamazepine
57-12-5 niet van 

toepassing Vrij Cyanide

1071-83-6 213-997-4 Glyfosaat
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 Triclosan
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9029-97-4 231-175-3 Zink en de verbindingen daarvan
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 EU-nummer:  Europese inventaris van bestaande chemische handelsstoffen (EINECS) of de Europese lijst van 

chemische stoffen waarvan kennisgeving is gedaan (ELINCS).

Or. en

Motivering

Om het instellen van het mechanisme met toezichtlijst te vergemakkelijken is het passend om 
een aantal mogelijk zorgwekkende stoffen aan te geven waarvan al bekend is dat het 
verzamelen van extra meetgegevens via de toezichtlijst van nut zal zijn. Tot de geselecteerde 
stoffen behoren onder andere mogelijk zorgwekkende stoffen voor drinkwater, twee aan de 
farmaceutische industrie gerelateerde stoffen en opkomende verontreinigende stoffen.
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TOELICHTING

Chemische verontreiniging is een van de oorzaken waarom de druk op het aquatische milieu 
en op de beschikbaarheid en kwaliteit van veilig en schoon water voor onze samenleving 
steeds groter wordt: het doorvoeren van passende maatregelen om de chemische 
verontreiniging van water te monitoren, vormt daarom een belangrijk aspect van duurzaam 
waterbeheer. 

Waterverontreiniging is tevens een van de belangrijkste zorgen van EU-burgers: in zijn 
resolutie van 3 juli 2012 inzake de uitvoering van de EU-waterwetgeving, merkte het 
Parlement op dat "volgens een enquête van de Eurobarometer (maart 2012) 68% van de 
Europeanen vindt dat problemen betreffende waterkwaliteit en -kwantiteit ernstig zijn, 80% 
gelooft dat chemische verontreiniging een bedreiging vormt voor het watermilieu, 62% voelt 
dat ze niet voldoende geïnformeerd zijn over de problemen omtrent grondwater, meren, 
rivieren en kustwateren in hun land, dat 67% denkt dat de meest doeltreffende manier om 
waterproblemen aan te pakken, bewustmaking omtrent watergerelateerde problemen is en 
73% vindt dat de EU bijkomende maatregelen moet voorstellen om de waterproblemen in 
Europa aan te pakken.”

De in 2000 aangenomen Kaderrichtlijn Water gaat uit van een geïntegreerde aanpak van het 
waterbeleid waarin de nadruk ligt op het niveau van de stroomgebieden, en waarin een 
streefdoel voor duurzaamheid is vastgesteld, namelijk dat de Europese waterlichamen tegen 
2015 een goede ecologische, chemische en kwantitatieve toestand moeten bereiken. In de 
KRW zijn met name strategieën tegen verontreiniging opgenomen.

In het kader hiervan bevat de richtlijn een lijst prioritaire stoffen op het gebied van het 
waterbeleid, namelijk chemische stoffen die op EU-niveau een aanzienlijk risico vormen voor 
of via het aquatische milieu. Om een goede chemische toestand van de oppervlaktewateren te 
verwezenlijken dienen de waterlichamen te voldoen aan de voor deze stoffen vastgestelde 
milieukwaliteitsnorm (MKN). De gevaarlijkste stoffen hiervan zijn aangemerkt als prioritaire 
gevaarlijke stoffen (PGS) omdat zij persistent, bioaccumulerend en/of toxisch zijn. 
Maatregelen die in het kader van de KRW worden getroffen, hebben als doel de 
verontreiniging van het aquatische milieu met prioritaire stoffen progressief te verminderen, 
of in het geval van PGS'en, deze te stoppen of uit te faseren.

Het voorstel van de Commissie wijzigt de KRW en de Richtlijn inzake 
milieukwaliteitsnormen door de lijst prioritaire stoffen op het gebied van het waterbeleid ten 
minste eens per vier jaar bij te werken, zoals vereist door de KRW. Het voorstel:
 voegt 15 nieuwe prioritaire stoffen toe aan de lijst, waarvan er 6 als PGS worden 

aangeduid;
 wijzigt de MKN-waarde voor zeven bestaande prioritaire stoffen;
 duidt twee bestaande prioritaire stoffen aan als PGS;
 voegt een vereiste toe om de concentraties van een aantal stoffen te meten in biota, oftewel 

in aquatische organismen, zoals vissen of schaaldieren;
 voegt specifieke bepalingen toe voor stoffen die zich gedragen als ubiquitaire persistente, 

bioaccumulerende of toxische stoffen (ubiquitaire PBT's);
 bevat een nieuw mechanisme met toezichtlijst gericht op het monitoren van mogelijk 

zorgwekkende stoffen om gegevens te verzamelen voor toekomstige 
prioriteitsbepalingsactiviteiten.
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De rapporteur verwelkomt het voorstel van de Commissie en is van mening dat enige 
wijzigingen de richtlijn duidelijker maken, haar doeltreffendheid verhogen ten opzichte van 
het verwezenlijken van een "goede toestand” van de EU-oppervlaktewateren en tevens haar 
tenuitvoerlegging door de lidstaten vergemakkelijken. De belangrijkste punten die door de op 
het voorstel betrekking hebbende amendementen worden behandeld, zijn hieronder 
samengevat. 

Nieuwe prioritaire stoffen

Het voorstel voegt 15 nieuwe chemische stoffen toe aan de lijst van 33 verontreinigende 
stoffen die in de oppervlaktewateren van de EU worden gemonitord en beheerd, waaronder 
industriële chemische stoffen, biociden, gewasbeschermingsmiddelen, en voor het eerst drie 
aan de farmaceutische industrie gerelateerde stoffen. De stoffen werden geselecteerd op basis 
van wetenschappelijk verkregen bewijs dat zij mogelijk een aanzienlijk risico kunnen 
inhouden.

Ten eerste is de rapporteur van mening dat er geen nieuwe stoffen dienen te worden 
toegevoegd aan de lijst van prioritaire stoffen. Ofschoon het toevoegen en verwijderen van 
stoffen een onmiskenbaar recht is van de medewetgevers, is het ook van belang de 
wetenschappelijke integriteit en transparantie te respecteren van het technische 
prioriteringsproces dat door de Commissie wordt uitgevoerd. Het verdient de voorkeur om in 
plaats hiervan mogelijk zorgwekkende stoffen op te nemen in de toezichtlijst (zie hieronder). 

De rapporteur is enigszins bezorgd vanwege het aan de lijst toevoegen van de drie aan de 
farmaceutische industrie gerelateerde stoffen: het natuurlijke hormoon 17 beta-estradiol en het 
synthetische hormoon 17 alfa-ethinylestradiol, die een hormoonontregelend effect hebben, en 
het niet-steroïdale ontstekingsremmende geneesmiddel Diclofenac. Het toekennen van een 
MKN-waarde aan deze stoffen zou, gelet op de huidige kennis over hun verspreiding en 
effecten op het aquatische milieu, tot problemen kunnen leiden vanwege het overheersende 
belang van overwegingen betreffende de menselijke gezondheid: het waterbeleid dient niet 
direct het gezondheidsbeleid van de lidstaten te bepalen.

Aan de andere kant blijkt uit het door de Commissie gevolgde en door de WCGM 
goedgekeurde technische proces dat er weldegelijk een probleem bestaat voor de wateren in 
de EU dat niet simpelweg kan worden genegeerd. De rapporteur stelt voor om de drie stoffen 
wel in de lijst prioritaire stoffen te laten, maar om hun MKN-waarde te verwijderen. De 
Commissie zal over vier jaar bij de volgende herziening van de lijst de MKN-waarde 
voorstellen. Hierdoor kunnen er meer gegevens worden verzameld, terwijl rekening wordt 
gehouden met de nieuwste wetenschappelijke onderzoeken, en de voordelen voor de 
volksgezondheid nauwkeuriger kunnen worden verwerkt in de desbetreffende risicoanalyses, 
zodat de meeste zorgen van de betrokken partijen kunnen worden weggenomen. De stoffen 
kunnen vervolgens worden opgenomen in de stroomgebiedbeheerplannen van 2021 met als 
doel om tegen 2027 aan de MKN-waarde te voldoen.

Termijn en kosteneffectiviteit van de tenuitvoerlegging

De KRW is vaag wat betreft de precieze termijn voor de tenuitvoerlegging van de 
maatregelen om te voldoen aan de MKN-waarde van de nieuwe stoffen of aan de bijgewerkte 
MKN-waarde van bestaande stoffen: het is natuurlijk niet mogelijk dat van stoffen waarvan 
de MKN-waarde nu is opgenomen of is bijgewerkt, in 2015 wordt verwacht dat ze een "goede 
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toestand” hebben bereikt, dus dient de tekst te worden verduidelijkt, zodat alle juridische 
onduidelijkheden op dit punt worden vermeden: maatregelen gericht op het verminderen van 
de verontreiniging door deze stoffen, dienen te worden opgenomen in de volgende herziening 
van de stroomgebiedbeheerplannen in 2015, met als doel om in 2021 aan de MKN-waarde te 
voldoen.

Bovendien, terwijl in de effectenbeoordeling van de Commissie voor ieder van deze stoffen 
een kosten-batenanalyse is opgenomen, dient te worden benadrukt dat de lidstaten het beste 
kunnen beoordelen welke maatregelen moeten worden genomen om het meest effectief de 
doelstellingen van de KRW te kunnen verwezenlijken. Een kosteneffectieve tenuitvoerlegging 
kan vooral worden bewerkstelligd door middel van bronbeheermechanismen zoals REACH, 
die al beschikbaar zijn in bestaande wetgeving en die naar behoren rekening houden met het 
belang van sociaal-economische factoren. Er dient ook te worden herhaald dat de lidstaten 
krachtens de KRW termijnen mogen verlengen of milieudoelstellingen minder strikt mogen 
maken vanwege buitenproportionele kosten.

Tegelijkertijd moet worden voorkomen dat aan het publiek misleidende informatie wordt 
verstrekt: op kaarten die de chemische toestand van wateren in de EU aangeven, mag niet 
opeens komen te staan dat oppervlaktewateren de goede toestand niet hebben bereikt, indien 
dit louter het gevolg is van nieuwe, stringentere eisen of van het toevoegen van nieuwe 
stoffen: krachtens een overgangsbepaling moeten de lidstaten aparte kaarten kunnen opstellen 
zonder vooroordeel ten opzichte van het algemene doel om voor 2021 een goede chemische 
toestand te verwezenlijken.

Ubiquitaire PBT's

De rapporteur verwelkomt de bepalingen in het voorstel die het voor de lidstaten mogelijk 
maken om de monitoring te verminderen op persistente, bioaccumulerende en toxische stoffen 
die zeer vaak voorkomen in het aquatische milieu, en mogelijk maken dat hun concentraties 
apart kunnen worden aangeven om te voorkomen dat de voor andere stoffen behaalde 
verbeteringen verborgen blijven. Er wordt voorgesteld om een minimumfrequentie vast te 
stellen voor de monitoring op deze stoffen.

Toezichtlijst

De rapporteur verwelkomt het door de Commissie voorgestelde mechanisme met toezichtlijst 
en ziet dit als een doeltreffende manier om uit de impasse te geraken tussen de noodzaak om 
stoffen te monitoren om ze te kunnen reguleren, en de noodzaak om stoffen te reguleren om 
ze te kunnen monitoren. Om naar behoren te kunnen functioneren, dient de lijst verplicht te 
zijn, zoals is vastgelegd in het voorstel.

De rapporteur stelt voor om de geldigheidstermijn van de lijst tot vier jaar te beperken om te 
voorkomen dat monitoringverplichtingen voor altijd blijven gelden, met name voor het geval 
dat de aan de Commissie gedelegeerde bevoegdheden om de lijst te kunnen opstellen en 
bijwerken, worden ingetrokken. Het voorstel om via een nieuw systeem het aantal 
monitoringstations te bepalen, dient het aantal onevenwichtigheden te verminderen tussen 
lidstaten met een grote verscheidenheid in het oppervlak, en er wordt voorgesteld om de 
monitoringfrequentie te verhogen zodat de statistische relevantie van de gegevens wordt 
vergroot.
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Bovendien wordt voorgesteld om een aantal stoffen die mogelijk zorgwekkend zijn voor EU-
wateren, direct op te nemen in de eerste toezichtlijst. Die stoffen zijn gekozen uit een lijst van 
stoffen waarvoor geldt dat een gebrek aan betrouwbare monitoringgegevens een van de 
belangrijkste oorzaken is dat er geen goed gemotiveerde wetenschappelijke beslissing kan 
worden genomen over hun schadelijke effecten: deze lijst bevat stoffen die een mogelijk 
risico vormen voor drinkwater, twee verdere aan de farmaceutische industrie gerelateerde 
stoffen, en opkomende verontreinigende stoffen die in recente onderzoeken als een mogelijk 
probleem worden gezien voor water.

Gewaarwording onder burgers

Zoals eerder genoemd is de chemische verontreiniging van water een belangrijke milieuzorg 
voor EU-burgers. De rapporteur is van mening dat politieke druk ten gevolge van een 
gevoelige en goed geïnformeerde publieke opinie de enige manier is om op het gebied van het 
waterbeleid successen te boeken: maatregelen tegen de verontreiniging van water dienen niet 
te worden opgevat als dure, vanuit Brussel opgelegde verplichtingen, maar eerder als een 
collectief belang van alle burgers. 

Daarom wordt voorgesteld om de gewaarwording onder burgers te vergroten door middel van 
voorlichtings- en communicatieactiviteiten over de resultaten en effecten van de maatregelen 
tegen de verontreiniging van oppervlaktewateren, met name door middel van het publiceren 
van websites waarop de door de lidstaten opgestelde stroomgebiedbeheerplannen openbaar 
worden gemaakt.

* * *

De rapporteur is dankbaar voor de vele aanbevelingen die hij van de schaduwrapporteurs en 
collega's uit het Europees Parlement heeft gekregen. Om het besluitvormingsproces net zo 
transparant te houden als het water waar we naar streven, heeft hij twee hoorzittingen voor 
betrokken partijen georganiseerd, zodat de vertegenwoordigers van organisaties, zoals 
CEFIC, EEB, EPPA, EUREAU, Greenpeace, Novartis, SustainPharma en het WWF, ook hun 
mening konden verkondigen. Er werden ook aparte vergaderingen gehouden met 
overkoepelende organisaties als CEFIC, VCI en WKÖ en met vertegenwoordigers van 
nationale delegaties. Hij meldt verder dat er vergaderingen met het Deense en Cypriotische 
voorzitterschap zijn geweest. De rapporteur is als enige verantwoordelijk voor de voorstellen 
die hij in zijn ontwerpverslag heeft opgenomen.


