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BEKNOPTE MOTIVERING

Waarom dit voorstel van de Europese Commissie?

De kaderrichtlijn water (KRW) die in december 2000 werd aangenomen, heeft ten doel elke 
extra verslechtering van de kwaliteit van de waterlichamen te voorkomen en meer bescherming 
te bieden aan het aquatisch milieu. Beoogd wordt de bestrijding van de verontreiniging in het 
algemeen en de richtlijn voorziet daartoe in de geleidelijke afneming van de chemische 
verontreiniging, met name de stopzetting of geleidelijke beëindiging van lozingen, emissies en 
verliezen van prioritaire stoffen en prioritaire gevaarlijke stoffen die een onaanvaardbaar risico 
voor of via het aquatisch milieu inhouden.

Het beleid op het gebied van water wordt uitgevoerd op basis van stroomgebiedsbeheerplannen. 
De lidstaten moeten de nodige maatregelen treffen om de verslechtering van alle 
oppervlaktewaterlichamen te voorkomen, maar ook om de kwaliteit daarvan te herstellen en te 
verbeteren.

Doel van onderhavig voorstel - in toepassing van artikel 16, lid 7 van de Kaderrichtlijn water - is 
te controleren en te garanderen dat door de vaststelling van milieukwaliteitsnormen (MKN) 
een hoog beschermingniveau voor water wordt bereikt, d.w.z. grenswaarden om de mens, flora 
en fauna te beschermen, aan de hand van gegevens inzake de toxiciteit,  persistentie en potentiële 
bioaccumulatie van een stof en gegevens inzake het verloop ervan in het milieu.

De MKN beogen de bescherming en verbetering van de kwaliteit van het milieu maar ook de 
harmonisatie van de economische voorwaarden op de interne markt, want er bestaan grote 
verschillen tussen de in de diverse lidstaten vastgestelde normen.

Verontreinigende stoffen afkomstig van de landbouw

Verontreinigende stoffen komen vanuit verschillende bronnen in het milieu terecht: landbouw, 
industrie (zware metalen, oplosmiddelen...), verbranding, etc.

Het advies van de Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling concentreert zich op de 
verontreiniging van water door de landbouw en meer in het bijzonder op pesticiden, aangezien 
nitraten in dit voorstel voor een richtlijn niet aan de orde komen. 

Pesticiden worden vaak aansprakelijk gesteld voor de verslechtering van de ecologische staat 
van het oppervlaktewater en de kustwateren want zij kunnen lang aanwezig blijven in het milieu 
en over lange afstanden worden getransporteerd. Het gaat dus om een diffuse verontreiniging
waarvan de grenzen moeilijk zijn vast te stellen, want zij ontstaat door sijpelingen, rechtstreekse 
verliezen in de bodem en in de lucht, het door regen schoonwassen van planten....

In de lijst van prioritaire stoffen (Bijlage I, deel A) staan talloze pesticiden: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 17, 
18, 19, 26, 27, 29, 33. Sommige worden in de landbouw niet meer gebruikt maar er worden nog 
sedimenten van aangetroffen in bepaalde rivieren. De 8 andere verontreinigende stoffen (Bijlage 
I, Deel B) die onder het voorstel voor een richtlijn vallen, zijn allemaal pesticiden.

Er worden nog altijd uitzonderlijk grote hoeveelheden pesticiden aangetroffen in het aquatisch 
milieu. In de landbouw moet dus de voorkeur worden gegeven aan voor het milieu ongevaarlijke 
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stoffen, aan de meest doeltreffende toepassingsmethoden, aan de aanwezigheid van bufferzones 
tussen de velden en de waterlopen, aan het beperken van de verspreiding in de lucht bij 
sproeien...Deze punten zullen voor het merendeel worden behandeld in teksten betreffende 
pesticiden die momenteel voor aanneming in behandeling zijn.

Het standpunt van de rapporteur

Dit voorstel voor een richtlijn tot vaststelling van milieukwaliteitsnormen voor water kan niet als 
iets op zichzelf staands worden behandeld want er zijn een groot aantal 
milieubeschermingsmaatregelen die onder het toepassingsgebied vallen van andere reeds 
bestaande of voor aanneming in behandeling zijnde communautaire wetgevingsbesluiten.

Er dient dus voor te worden gewaakt dat er geen tegenstrijdigheden met de doelstellingen en 
bepalingen van andere wetsteksten worden binnengesluisd, en dat niet wordt vooruitgelopen op 
wetsteksten die de komende maanden worden aangenomen, zodat elke stukje van de puzzel
precies past in het geheel.

Ook dient rekening te worden gehouden met de geldende wetgeving zoals Richtlijn 80/778/EEG 
betreffende de kwaliteit van voor menselijke consumptie bestemd drinkwater, richtlijn 
91/414/EEG betreffende het op de markt brengen van fytofarmaceutische producten, de in 1996 
aangenomen IPPC-richtlijn (Integrated Pollution prevention and control), de Kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG), alsmede met de teksten die voor aanneming in behandeling zijn zoals de REACH-
richtlijn, de thematische strategie voor duurzaam gebruik van pesticiden, de richtlijn betreffende 
het duurzaam gebruik van pesticiden, de herziening van de richtlijn pesticiden.

Het is echter moeilijk om momenteel al vast te stellen of het met de tenuitvoerlegging van deze 
andere aanvullende wetgevingsbesluiten mogelijk zal zijn de doelstellingen van de Kaderrichtlijn 
water te bereiken of dat daarvoor nog een extra communautair besluit nodig is. Er dient dus een 
officiële evaluatie te worden gemaakt van de bestaande wetgeving om de lacunes op te vullen en 
verbeteringen voor te stellen en een werkelijk geïntegreerde aanpak  van het Europees 
waterbeleid en, meer in het algemeen, van het milieubeleid te bevorderen.

De Europese Commissie heeft ervoor gekozen een voorstel in te dienen dat zich ertoe beperkt 
geharmoniseerde MKN op communautair niveau voor te stellen maar zonder, in vergelijking met 
de bestaande communautaire wetgeving, extra "emissiecontroles". Zij laat het aan de lidstaten
over om regels vast te stellen voor de andere verontreinigende stoffen op nationaal niveau. Deze
oplossing, die wordt gepresenteerd als de meest flexibele, de meest aangepaste en economisch 
gezien de meest voordelige, leent zich echter voor kritiek omdat de Commissie, om de 
vaststelling van MKN op communautair niveau te rechtvaardigen, juist het argument van een 
gunstige harmonisatie van de economische voorwaarden en een vermindering van de 
bureaucratische rompslomp voor de lidstaten aanvoert.

De MKN gelden voor binnenwateren (rivieren, meren) en overgangswater (kustwateren). In 
artikel 16, lid 7 van de Kaderrichtlijn water wordt de Commissie verzocht "voorstellen in (te 
dienen) voor kwaliteitsnormen voor de concentraties van de prioritaire stoffen in 
oppervlaktewater, sedimenten of biota".

Het onderhavige voorstel concentreert zich echter op het oppervlaktewater want volgens de 
Commissie ontbreekt het aan gedetailleerde gegevens over de aanwezigheid van stoffen in 
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sedimenten en biota, uitgezonderd voor 3 stoffen. Het is dus nogmaals aan de lidstaten om de op 
communautair niveau opgestelde MKN aan te vullen, maar men kan zich afvragen of deze over 
de middelen beschikken om dat te bereiken.

Dit is een betreurenswaardige keuze want vele verontreinigende stoffen zetten zich af en hopen
zich op in de rivierbeddingen en veroorzaken infiltratiegevaar en dus verontreiniging van 
grondwater en een wijde verspreiding van de verontreinigende stoffen, soms tot aan de kustzone, 
als de rivieren worden uitgebaggerd.

De  rapporteur merkt tevens op dat eventuele interactie van stoffen en hun samenklonteringen 
niet in aanmerking zijn genomen.

De rapporteur is verontrust over het feit dat de lidstaten overgangsgebieden voor overschrijding 
mogen vaststellen. Industrieën worden immers geacht hun lozingen te behandelen of te ontgiften 
zodat de vastgestelde normen kunnen worden nageleefd, dus deze uitzondering zou niet nodig
moeten zijn. Wat de landbouwactiviteiten betreft lijkt het de rapporteur lastig de specifieke 
lozingspunten te identificeren.

Er zijn twee soorten geharmoniseerde MKN gedefinieerd: een MKN op basis van de maximale 
aanvaardbare concentratie, waarmee dus de vervuiling op korte termijn wordt gecontroleerd, en 
een MKN op basis van een jaargemiddelde.

De referentieperiode voor de concentratiemetingen van verontreinigende stoffen die in de 
inventarissen moeten worden opgenomen, is een jaar; voor pesticiden is die referentiepriode drie 
jaar want de gebruikte doses en de verliezen in de natuur veranderen van jaar tot jaar afhankelijk 
van de weersomstandigheden.

Men moet echter niet vergeten dat de risico's van vervuiling het grootst zijn als op dezelfde plek 
herhaaldelijk een prioritaire stof wordt gebruikt, en dat is nu juist het geval bij pesticiden die in 
de landbouw vooral van maart tot september worden gebruikt. De aantastingen van ecosystemen
kunnen onherstelbaar zijn of bijzonder schadelijk gedurende de periode dat de pesticiden het 
meest intens worden gebruikt. Voor pesticiden moet dus een gemiddelde over drie jaar worden 
vastgesteld, maar dan wel een gemiddelde van de concentraties die zijn vastgesteld tijdens de 
gebruiksperiode.

Tenslotte, aangezien de emissies, lozingen en verliezen van prioritaire stoffen geleidelijk moeten 
worden verminderd of stopgezet, is het noodzakelijk dat de lidstaten als zij hun inventarissen 
opstellen ook een aangepast tijdschema opstellen voor het bereiken van deze doelstelling.

AMENDEMENTEN

De Commissie landbouw en plattelandsontwikkeling verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen in 
haar verslag op te nemen:

Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.



PE 382.209v02-00 6/16 AD\642350NL.doc

NL

Amendement 1
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) Overeenkomstig artikel 174 van het 
Verdrag tot instelling van de Europese 
Gemeenschap berust het communautaire 
milieubeleid op het voorzorgsbeginsel en 
het beginsel van preventief handelen, op 
het beginsel dat milieuaantastingen bij 
voorrang aan de bron dienen te worden 
bestreden en op het beginsel dat de 
vervuiler betaalt.

Amendement 2
OVERWEGING 1 BIS (nieuw)

(1 bis) Een ordentelijke kleinschalige en 
ecologische landbouw is noodzakelijk om 
een goede waterkwaliteit te waarborgen. 

Amendement 3
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) In artikel 11, lid 2 van Richtlijn 
2000/60/EG en in deel B van Bijlage VI 
van het maatregelenprogramma is een niet-
limitatieve lijst opgenomen van 
aanvullende maatregelen die de lidstaten 
mogen vaststellen als onderdeel van het 
maatregelenprogramma, zoals:
- wetgevingsinstrumenten;
- administratieve instrumenten;
- in onderhandeling tot stand gekomen 
milieuovereenkomsten.

Motivering

Niet alleen de wetgevingsinstrumenten maar ook de "aanvullende" maatregelen als bedoeld in 
artikel 11, lid 4 en deel B van Bijlage VI van de Kaderrichtlijn waterbeleid (2000/60/EG) moeten 
worden vermeld als eventuele oplossingen in geval normen regelmatig worden overschreden, 
aangezien krachtigere, meer stimulerende maatregelen vaak meer effect hebben dan een strikt 
wettelijke benadering. Dit zal ertoe bijdragen voor deze richtlijn als zodanig en de 
milieuwetgeving in het algemeen bredere overeenstemming te verwerven. 

Amendement 4
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OVERWEGING 5 BIS (nieuw)

(5 bis) Aangezien de meeste andere 
communautaire besluiten nog niet volledig 
zijn aangenomen en uitgevoerd, is het 
momenteel lastig vast te stellen of met de 
tenuitvoerlegging van dit beleid de 
doelstellingen van de kaderrichtlijn water 
kunnen worden bereikt hetzij een ander 
communautair besluit noodzakelijk is. 
Dientengevolge is het wenselijk een 
officiële evaluatie uit te voeren van de 
samenhang en doeltreffendheid van alle 
communautaire wetgevingsbesluiten die 
direct of indirect bijdragen aan de 
bevordering van de kwaliteit van het water. 

Amendement 5
OVERWEGING 7

(7) Gelet op het communautaire belang en 
met het oog op een effectieve regelgeving 
van de bescherming van oppervlaktewateren 
dienen MKN te worden vastgesteld voor 
verontreinigende stoffen die op 
communautair niveau als prioritaire stoffen 
zijn ingedeeld en dient aan de lidstaten te 
worden overgelaten om waar nodig voor de 
overige verontreinigende stoffen op 
nationaal niveau voorschriften vast te 
stellen, mits de relevante communautaire 
voorschriften worden toegepast. 
Desalniettemin zijn acht verontreinigende 
stoffen die vallen binnen de werkingssfeer 
van Richtlijn 86/280/EEG van de Raad van 
12 juni 1986 betreffende grenswaarden en 
kwaliteitsdoelstellingen voor lozingen van 
bepaalde onder lijst I van de bijlage van 
Richtlijn 76/464/EEG vallende gevaarlijke 
stoffen en behoren tot de groep van stoffen 
waarvoor uiterlijk in 2015 een goede 
chemische toestand moet worden bereikt, 
niet in de lijst van prioritaire stoffen 
opgenomen. De voor deze verontreinigende 
stoffen vastgestelde gemeenschappelijke 
normen bleken echter nuttig te zijn en de 
regelgeving van hun normen op 
communautair niveau dient te worden 

(7) Gelet op het communautaire belang en 
met het oog op een effectieve regelgeving 
van de bescherming van oppervlaktewateren 
dienen MKN te worden vastgesteld voor 
verontreinigende stoffen die op 
communautair niveau als prioritaire stoffen 
zijn ingedeeld en dient aan de lidstaten te 
worden overgelaten om voor de overige 
verontreinigende stoffen op nationaal niveau 
voorschriften vast te stellen, mits de 
relevante communautaire voorschriften 
worden toegepast. Desalniettemin zijn acht 
verontreinigende stoffen die vallen binnen 
de werkingssfeer van Richtlijn 86/280/EEG 
van de Raad van 12 juni 1986 betreffende 
grenswaarden en kwaliteitsdoelstellingen 
voor lozingen van bepaalde onder lijst I van 
de bijlage van Richtlijn 76/464/EEG 
vallende gevaarlijke stoffen en behoren tot 
de groep van stoffen waarvoor uiterlijk in 
2015 een goede chemische toestand moet 
worden bereikt, niet in de lijst van prioritaire 
stoffen opgenomen. De voor deze 
verontreinigende stoffen vastgestelde 
gemeenschappelijke normen bleken echter 
nuttig te zijn en de regelgeving van hun 
normen op communautair niveau dient te 
worden gehandhaafd.
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gehandhaafd.

Amendement 6
OVERWEGING 10

(10) Bij gebrek aan uitgebreide en 
betrouwbare informatie over concentraties 
van prioritaire stoffen in biota en sedimenten 
op communautair niveau en gezien het feit 
dat informatie over oppervlaktewater een 
afdoende basis lijkt te vormen om een 
verstrekkende bescherming en een effectieve 
beheersing van verontreiniging te 
waarborgen, dient de vaststelling van MKN-
waarden in deze fase tot uitsluitend 
oppervlaktewateren beperkt te blijven. Voor 
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en 
kwik kan de bescherming tegen indirecte 
effecten en secundaire vergiftiging echter 
niet alleen door MKN voor 
oppervlaktewateren op communautair 
niveau worden gewaarborgd. In die gevallen 
dienen derhalve MKN voor biota te worden 
vastgesteld. Om de lidstaten afhankelijk 
van hun monitoringstrategie flexibiliteit te 
geven, dienen zij te kunnen kiezen tussen 
monitoring en nalevingscontrole van deze 
MKN in biota of omzetting daarvan in 
MKN voor oppervlaktewater. Bovendien is 
het aan de lidstaten om MKN voor 
sedimenten of biota vast te stellen wanneer 
dit als aanvulling op de op communautair 
niveau vastgestelde MKN nodig en terecht 
is. Aangezien sedimenten en biota 
belangrijke matrixen blijven voor de 
monitoring van bepaalde stoffen door de 
lidstaten teneinde de effecten van activiteiten 
van de mens op lange termijn en tendensen 
te bepalen, dienen de lidstaten er bovendien 
voor te zorgen dat de huidige 
verontreinigingsniveaus in biota en 
sedimenten niet zullen stijgen.

(10) Bij gebrek aan uitgebreide en 
betrouwbare informatie over concentraties 
van prioritaire stoffen in biota en sedimenten 
op communautair niveau en gezien het feit 
dat informatie over oppervlaktewater een 
afdoende basis lijkt te vormen om een 
verstrekkende bescherming en een effectieve 
beheersing van verontreiniging te 
waarborgen, dient de vaststelling van MKN-
waarden in deze fase tot uitsluitend 
oppervlaktewateren beperkt te blijven. Voor 
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen en 
kwik kan de bescherming tegen indirecte 
effecten en secundaire vergiftiging echter 
niet alleen door MKN voor 
oppervlaktewateren op communautair 
niveau worden gewaarborgd. In die gevallen 
dienen derhalve MKN voor biota te worden 
vastgesteld. Voor de andere stoffen is het 
aan de lidstaten om specifieke 
monitoringprogramma's op te zetten voor 
sedimenten of biota. Immers, aangezien 
sedimenten en biota belangrijke matrixen 
blijven voor de monitoring van bepaalde 
stoffen door de lidstaten teneinde de effecten 
van activiteiten van de mens op lange 
termijn en tendensen te bepalen, dienen de 
lidstaten er voor te zorgen dat de huidige 
verontreinigingsniveaus in biota en 
sedimenten niet zullen stijgen.

Amendement 7
ARTIKEL 2, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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samenstelling van hun oppervlaktewateren 
voldoet aan milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen, uitgedrukt als 
jaargemiddelde en als maximaal 
aanvaardbare concentratie, zoals vastgesteld 
in deel A van bijlage I, en aan 
milieukwaliteitsnormen voor de in deel B 
van bijlage I vermelde verontreinigende 
stoffen.

samenstelling van hun oppervlaktewateren 
voldoet aan milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen, uitgedrukt als 
jaargemiddelde, en voor de 
verontreinigende stoffen die vallen onder
de Richtlijnen 91/414/EEG en 
2003/53/EG1, uitgedrukt als gemiddelde 
van de gebruiksperiode, aangepast aan de 
seizoensschommelingen van de 
watervolumes en aan het gebruik van de 
stoffen, en als maximaal aanvaardbare 
concentratie, zoals vastgesteld in deel A van 
bijlage I, en aan milieukwaliteitsnormen 
voor de in deel B van bijlage I vermelde 
verontreinigende stoffen.
_______
1 Richtlijn 2003/53/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 18 juni 2003 houdende 
zesentwintigste wĳziging van Richtlĳn 76/769/EEG 
van de Raad betreffende beperkingen op het in de 
handel brengen en het gebruik van bepaalde 
gevaarlijke stoffen en preparaten (PB L 178 van 
17.7.2003, blz. 24).

Motivering

Bij de berekening van het gemiddelde dient rekening te worden gehouden met het feit dat het 
gebruik van pesticiden in de landbouw seizoensgebonden is en dat in het geval van 
overgangswateren de concentratieniveaus van de verontreinigende stoffen aanzienlijk kunnen 
variëren al naar gelang het watervolume. Aangezien er in de zomermaanden gewoonlijk geen 
regen valt, voeren de eerste regens aanzienlijk grotere concentraties met zich mee. 

Amendement 8
ARTIKEL 2, LID 1, ALINEA 2 BIS (nieuw)

De lidstaten dienen de beschikbare kennis 
en gegevens over de bronnen van de 
prioritaire stoffen en het verloop van  
verontreiniging uit te breiden om gerichte 
en doeltreffende controlemogelijkheden te 
vinden.

Amendement 9
ARTIKEL 2, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. Indien een water door meerdere 
lidstaten stroomt, moeten de 
controleprogramma's en de vastgestelde 
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nationale inventarissen worden 
gecoördineerd, teneinde te voorkomen dat 
lidstaten die aan de benedenloop van dit 
water liggen, worden benadeeld.

Amendement 10
ARTIKEL 2, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten dienen zich te 
conformeren aan Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water1 en 
de oppervlaktewaterlichamen te beheren 
overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 
2000/60/EG. Deze vereisten houden voor de 
meeste stoffen een verplichte eerbiediging 
in van strengere normen dan de 
milieukwaliteitsnormen.
1PB L 330 van 5.12.1998. Richtlijn gewijzigd bij 
verordening (EG) nr. 1992/2003 van het Europees 
Parlement en de Raad (PB L 284 van 31.10.2003, 
blz. 1).
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Amendement 11
ARTIKEL 3

Artikel 3
Overgangsgebieden voor overschrijding

1. De lidstaten wijzen overgangsgebieden 
voor overschrijding aan, waar de 
concentraties van een of meer 
verontreinigende stoffen de desbetreffende 
milieukwaliteitsnormen mogen 
overschrijden, mits dit geen gevolgen heeft
voor de naleving van deze normen in de 
rest van het desbetreffende 
oppervlaktewater.
2. De lidstaten stellen in elk geval de 
grenzen vast van de delen van de aan de 
lozingspunten gelegen oppervlaktewateren 
die als overgangsgebied voor overschrijding 
worden aangewezen, waarbij zij rekening 
houden met de desbetreffende bepalingen 
van het communautaire recht.
De lidstaten nemen een beschrijving van 
elke begrenzing op in hun in artikel 13 van 
Richtlijn 200/60/EG bedoelde 
stroomgebiedbeheersplannen.
3. De lidstaten voeren de toetsing van de in 
Richtlijn 96/61/EG bedoelde vergunningen 
of de in artikel 11, lid 3, onder g), van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
voorafgaande reguleringen uit teneinde de 
omvang van elk overgangsgebied voor 
overschrijding, zoals bedoeld in lid 1, dat is 
aangewezen in wateren die gevolgen 
ondervinden van lozingen van prioritaire 
stoffen, geleidelijk te reduceren.
4. De Commissie kan volgens de in artikel 
21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde procedure de methode vaststellen 
die de lidstaten voor de aanwijzing van het 
overgangsgebied voor overschrijding 
moeten gebruiken.

schrappen
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Amendement 12
ARTIKEL 4, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten stellen specifieke 
controleprogramma's op voor sedimenten 
en biota, met vermelding van de te 
onderzoeken soorten en substanties 
alsmede de wijze waarop de resultaten, al 
naar gelang de seizoensschommelingen van 
de organismen, moeten worden uitgedrukt. 

Amendement 13
ARTIKEL 4, LID 2, ALINEA 2

Voor prioritaire stoffen of verontreinigende 
stoffen die onder Richtlijn 91/414/EEG 
vallen, kunnen deze waarden echter worden 
berekend als gemiddelde over de jaren 2007, 
2008 en 2009.

Voor prioritaire stoffen of verontreinigende 
stoffen die onder Richtlijn 91/414/EEG 
vallen, kunnen deze waarden echter worden 
berekend als gemiddelde van de relevante
perioden van de jaren 2007, 2008 en 2009.

Motivering

Bij de berekening van het gemiddelde dient rekening te worden gehouden met het feit dat het 
gebruik van pesticiden in de landbouw seizoensgebonden is en dat in het geval van 
overgangswateren de concentratieniveaus van de verontreinigende stoffen aanzienlijk kunnen 
variëren al naar gelang het volume. Aangezien er in de zomermaanden gewoonlijk geen regen 
valt, voeren de eerste regens aanzienlijk grotere concentraties met zich mee. 

Amendement 14
ARTIKEL 4, LID 4, ALINEA 2

De referentieperiode voor de vaststelling van 
de waarden in de geactualiseerde 
inventarissen is het jaar vóór de afronding 
van die analyse. Voor prioritaire stoffen of 
verontreinigende stoffen die onder Richtlijn 
91/414/EEG vallen, mogen de waarden 
worden berekend als het gemiddelde van de 
drie jaren vóór de afronding van die analyse.

De referentieperiode voor de vaststelling van 
de waarden in de geactualiseerde 
inventarissen is het jaar vóór de afronding 
van die analyse. Voor prioritaire stoffen of 
verontreinigende stoffen die onder Richtlijn 
91/414/EEG vallen, mogen de waarden 
worden berekend als het gemiddelde van de 
relevante perioden van de drie jaren vóór de 
afronding van die analyse.

Motivering

Bij de berekening van het gemiddelde dient rekening te worden gehouden met het feit dat het 
gebruik van pesticiden in de landbouw seizoensgebonden is en dat in het geval van 
overgangswateren de concentratieniveaus van de verontreinigende stoffen aanzienlijk kunnen 
variëren al naar gelang het volume. Aangezien er in de zomermaanden gewoonlijk geen regen 
valt, voeren de eerste regens aanzienlijk grotere concentraties met zich mee. 
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Amendement 15
ARTIKEL 4, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Aangezien emissies, lozingen en
verliezen van prioritaire stoffen geleidelijk 
dienen te worden verminderd of stopgezet, 
is het noodzakelijk dat de lidstaten hun 
inventaris vergezeld doen gaan van een 
tijdschema voor het bereiken van deze 
doeleinden.

Amendement 16
ARTIKEL 4, LID 5

5. De Commissie controleert of de emissies, 
lozingen en verliezen zoals die in de 
inventaris zijn vermeld, uiterlijk in 2025 
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
of stopzetting.

5. De Commissie controleert of de emissies, 
lozingen en verliezen zoals die in de 
inventaris zijn vermeld, uiterlijk in 2025 
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
of stopzetting. De Commissie stelt 
halverwege deze periode concrete 
maatregelen voor, indien zij constateert dat 
de in deze richtlijn vervatte maatregelen 
niet worden toegepast of de doelstellingen 
niet worden bereikt.

Amendement 17
ARTIKEL 4, LID 6

6. De Commissie kan volgens de in artikel 
21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
procedure de methode vaststellen die de 
lidstaten voor de opstelling van de 
inventarissen moeten gebruiken.

6. De Commissie stelt volgens de in artikel 
21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
procedure de technische specificaties voor 
de analyses vast, alsmede de methode die de 
lidstaten voor de opstelling van de 
inventarissen moeten gebruiken.

Amendement 18
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Controle op de toepassing

In geval van frequente overschrijdingen 
van de vastgestelde milieukwaliteitsnormen 
dienen de lidstaten de bron daarvan op te 
sporen en doeltreffende evenredige en 
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afschrikkende maatregelen te treffen op 
basis van diverse wetsinstrumenten zoals 
richtlijn 96/414/EEG of richtlijn 91/61/EG 
betreffende het op de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen, ten einde het 
op de markt brengen en het gebruik van 
bepaalde stoffen te beperken wegens de 
risico's ervan voor het aquatisch milieu.

Amendement 19
ARTIKEL 4 TER (nieuw)

Artikel 4 ter
Follow-upmaatregelen

Zodra de inventarissen overeenkomstig 
artikel 4 zijn gepubliceerd en 
geactualiseerd, gaat de Commissie over tot 
een herziening van de lijst van prioritaire 
stoffen.
Aan de hand van de resultaten van de 
inventarissen moeten maatregelen worden 
overwogen voor de meest problematische 
stoffen.

Amendement 20
ARTIKEL 9 BIS (nieuw)

Artikel 9 bis
Aanvullende communautaire actie

De Commissie stelt duidelijke en 
transparante procedures op voor de 
vorming van een zo efficiënt mogelijk en
gericht kader voor de communicatie door 
de lidstaten van gegevens over de 
prioritaire stoffen, die het communautaire 
besluitvormingsproces ondersteunen en het 
in  de toekomst mogelijk maken 
geharmoniseerde MKN vast te stellen voor 
sedimenten of biota, alsmede extra 
emissiecontroles.
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Amendement 21
BIJLAGE I, DEEL C, PUNT 2

2. Kolommen 6 en 7: Voor elk 
oppervlaktewater vereist naleving van de 
MAC-MKN dat geen enkele gemeten 
concentratie op enig representatief 
monitoringpunt in dit water boven de norm 
ligt.

2. Kolommen 6 en 7: Voor elk 
oppervlaktewater vereist naleving van de 
MAC-MKN dat de gemeten concentraties
op enig representatief monitoringpunt in dit 
water niet herhaaldelijk boven de norm 
liggen.

Motivering

Een maximaal aanvaardbare concentratie is een goed hulpmiddel ter bestrijding van 
verontreiniging. Het gaat echter ver om na de eerste vaststelling al gelijk maatregelen te nemen. 
Een herhaaldelijke overschrijding van een MAC-MKN als criteria is een betere methode en 
voorkomt onzorgvuldigheid bij de monitoring.
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