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BEKNOPTE MOTIVERING

In de Kaderrichtlijn Water1, die in 2000 is aangenomen, wordt een strategie voorgeschreven 
om de verontreiniging van water met chemische stoffen te voorkomen en te beheersen. Van 
de lidstaten werd geëist dat zij verslechtering van de kwaliteit van oppervlaktewateren 
voorkwamen, dat zij uiterlijk in 2015 doelen voor milieukwaliteit haalden en dat zij uiterlijk 
in 2025 lozing, uitstoot en verlies van "prioritaire stoffen" en "prioritaire gevaarlijke stoffen" 
beperkten of geleidelijk stopzetten. Toentertijd zijn de nauwkeurige definities van "prioritaire 
(gevaarlijke) stoffen" en van milieukwaliteit echter achterwege gelaten. In 2001 heeft de 
Commissie deze leemte ten dele aangevuld door de stoffen te bepalen "die aanleiding geven 
tot bijzondere bezorgdheid"2 (33 "prioritaire stoffen" waarvan 25 eventueel gevaarlijk). 

Dit voorstel is bedoeld om de leemte verder aan te vullen door normen voor milieukwaliteit 
vast te stellen (zowel een maximumgrens ter voorkoming van onomkeerbare gevolgen voor 
de korte termijn, als een maximaal jaargemiddelde ter voorkoming van lange-termijn- en 
chronische gevolgen). Aldus wordt een inventaris opgesteld om te controleren of de beoogde 
beperking en/of beëindiging van lozingen, uitstoot of verliezen van stoffen die aanleiding 
geven tot bijzondere bezorgdheid worden verwezenlijkt, en er is een lijst opgesteld van 13 
"prioritaire gevaarlijke stoffen".

Uw rapporteur voor advies spreekt zijn waardering uit voor dit voorstel. Water is een 
belangrijke grondstof die gebruikt wordt voor drinkwater en door industrie en landbouw, en 
het moet voor gebruik nu en in de toekomst worden beschermd. Naar verwachting dalen door 
dit voorstel de kosten voor drinkwaterbehandeling, en zal de industrie meer gelegenheid 
krijgen om te zorgen voor schonere technieken. Bovendien zal door het voorstel, daar vijf 
voorgaande richtlijnen worden herroepen, de administratieve belasting afnemen en de 
wetgeving eenvoudiger worden, en dus wordt er een bijdrage geleverd aan de door de 
Europese Unie nagestreefde betere regelgeving.

Uw rapporteur voor advies is echter van mening dat deze positieve aspecten moeten worden 
afgezet tegen de enorme problemen die de industrie te wachten staan doordat er aanvullende 
investeringen moeten worden gedaan.

Ten eerste zijn er in de Kaderrichtlijn Water specifieke bepalingen opgenomen om het 
mogelijk te maken dat bovengenoemde termijnen en milieunormen uit overwegingen van 
technische uitvoerbaarheid, buitensporige kosten, natuurlijke omstandigheden of sociaal-
economische behoeften soepel kunnen worden toegepast of dat ervan kan worden afgeweken. 
Om het dubbele voordeel van betere bescherming en economische ontwikkeling te kunnen 
oogsten moet juridisch worden verduidelijkt hoe deze bepalingen in het kader van deze 
richtlijn worden toegepast.

Voorts omvat de lijst prioritaire stoffen die in de natuur voorkomen. Dit is een probleem voor 
industriële productie in het kader waarvan grondstoffen worden gebruikt, daar er altijd sporen 
van deze stoffen aanwezig zullen zijn, waarvan delen uiteindelijk ten gevolge van de 
thermodynamische wetten en de beperkingen van de beschikbare sturingstechnieken vrij 

  
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.
2 PB L 331 van 15.12.2001, blz. 1.
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zullen komen. Met het oog hierop moet er vaker worden verwezen naar de toepassing van de 
beste beschikbare technieken overeenkomstig Richtlijn 96/61/EG.

Uw rapporteur voor advies stelt het op prijs dat het voorstel geen nieuwe controles op de 
uitworp bevat en de lidstaten zoveel mogelijk soepelheid toestaat bij het kiezen van de 
tenuitvoerleggingsmaatregelen om de milieudoelen te bereiken. In uitzonderlijke gevallen zijn 
nieuwe maatregelen van de Gemeenschap wellicht echter doelmatiger. Dit soort maatregelen 
moet gebaseerd zijn op uitgebreid overleg tussen Commissie, lidstaten en belanghebbenden. 
De procedure overeenkomstig artikel 12 van de Kaderrichtlijn Water kan hiertoe eventueel 
worden toegepast.

Bescherming en economische bedrijvigheid moeten in evenwicht zijn. Vanuit dit oogpunt is 
de instelling van milieukwaliteitsnormen (MKN) waarvan een beschermende werking uitgaat 
met betrekking tot rechtstreekse en niet-rechtstreekse gevolgen te waarderen, en zij komt ten 
goede aan zowel de bescherming als de minimale belasting van lidstaten en economie. Waar 
dergelijke MKN niet kunnen worden vastgesteld, moet het gekozen concept niet worden 
opgegeven. In dit soort gevallen en als de stoffen in kwestie bioaccumulatieve eigenschappen 
vertonen, moeten voor de eventueel bedreigde sectoren geen MKN worden bepaald, maar zij 
moeten in het oog worden gehouden om verslechtering van betekenis tegen te gaan terwijl het 
werk aan algemeen beschermende MKN wordt voortgezet. Het geheel van niet-opgeloste 
vragen inzake de toepassing van MKN op bezinkingen en biota in de gecombineerde 
benadering, de voorlopige aard van dergelijke MKN en de meerderwaardigheid van het 
concept algemeen beschermende MKN vereist dat in het voorstel voor deze richtlijn 
dienovereenkomstige aanpassingen worden aangebracht.

Uw rapporteur voor advies maakt bezwaar tegen de absolute voorkoming van verslechtering. 
Dit zou veel verder gaan dan het concept voorkoming van verslechtering zoals bepaald in de 
bestaande Gemeenschapswetgeving, en waterbeheer zou daardoor onmogelijk worden.

Tenslotte spreekt uw rapporteur voor advies zijn waardering uit voor de praktische aanpak die 
de Commissie heeft gekozen om op Gemeenschapsniveau heldere, geharmoniseerde en 
bindende normen te bepalen en ontwrichting van de marktomstandigheden te voorkomen. Dit 
geldt echter eveneens voor de beoordeling van de stand van de waterkwaliteit en het gebruik 
van toelaatbare maximale concentraties in het kader van de gecombineerde aanpak uit hoofde 
van artikel 10 van de Kaderrichtlijn Water. Voor beide gevallen bestaat er een reeks 
alternatieven die in de praktijk kunnen worden toegepast, en die andere resultaten zouden 
kunnen opleveren. Zonder geharmoniseerde en verplichte methoden kunnen geen eerlijke 
mededingingsvoorwaarden tot stand worden gebracht. Bijzondere aandacht moet uitgaan naar 
gevallen waar tegenover de voorgestelde geen analytische methoden staan met voldoende lage 
kwantificatiegrenzen.

AMENDEMENTEN

De Commissie industrie, onderzoek en energie verzoekt de ten principale bevoegde 
Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid onderstaande amendementen 
in haar verslag op te nemen:
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Door de Commissie voorgestelde tekst1 Amendementen van het Parlement

Amendement 1
OVERWEGING 4

(4) Sinds 2000 zijn er vele besluiten van de 
Gemeenschap vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin van 
artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG voor 
individuele prioritaire stoffen vormen. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de werkingssfeer 
van andere bestaande communautaire 
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen, die wellicht een 
herhaling betekenen van bestaande 
maatregelen, prioriteit te worden gegeven 
aan de toepassing en herziening van 
bestaande instrumenten.

(4) Sinds 2000 zijn er vele besluiten van de 
Gemeenschap vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin van 
artikel 16, lid 6 van Richtlijn 2000/60/EG 
voor individuele prioritaire stoffen vormen. 
Bovendien vallen veel maatregelen voor 
milieubescherming binnen de werkingssfeer 
van andere bestaande communautaire 
wetgeving. Daarom dient in plaats van de 
vaststelling van nieuwe 
beheersingsmaatregelen, die wellicht een 
herhaling betekenen van bestaande 
maatregelen, prioriteit te worden gegeven 
aan de toepassing en herziening van 
bestaande instrumenten.

Motivering

Er moet niet worden verwezen naar artikel 16 in het algemeen, maar naar artikel 16, lid 6, 
waarin uitdrukkelijk de noodzaak van economische en evenredige controlemaatregelen wordt 
genoemd. In de lijsten van stoffen in de bijlagen I en II worden van nature voorkomende 
stoffen opgesomd (bijv. metalen) waarvan overal sporen worden aangetroffen. Op dit aspect 
moet met nadruk worden gewezen om de gevraagde controle operationeel te maken.

Amendement 2
OVERWEGING 5

(5) Ten aanzien van de beheersing van de 
emissie van prioritaire stoffen uit 
puntbronnen en diffuse bronnen, zoals 
bedoeld in artikel 16, leden 6 en 8, van 
Richtlijn 2000/60/EG, lijkt het 
kosteneffectiever en evenrediger als de 
lidstaten waar nodig naast de uitvoering van 
andere bestaande communautaire wetgeving 
adequate beheersingsmaatregelen opnemen 
in het maatregelenprogramma dat krachtens 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG voor elk 

(5) Ten aanzien van de beheersing van de 
emissie van prioritaire stoffen uit 
puntbronnen en diffuse bronnen, zoals 
bedoeld in artikel 16, leden 6 en 8, van 
Richtlijn 2000/60/EG, lijkt het 
kosteneffectiever en evenrediger als de 
lidstaten waar nodig naast de uitvoering van 
andere bestaande communautaire wetgeving 
adequate beheersingsmaatregelen opnemen 
in het maatregelenprogramma dat krachtens 
de artikelen 10 en 11 van Richtlijn 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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stroomgebied moet worden ontwikkeld. 2000/60/EG voor elk stroomgebied moet 
worden ontwikkeld.

Motivering

Met dit amendement wordt beoogd te voorkomen dat de voorschriften van artikel 10 van de 
Kaderrichtlijn Water, die strengere emissiebeheersingsmaatregelen voorschrijft die verder 
gaan dan de op de beste beschikbare techniek wanneer dat nodig is om aan de 
milieukwaliteitsnormen te voldoen.

Amendement 3
OVERWEGING 5 BIS (nieuw)

(5 bis) Indien een probleem dat gevolgen 
heeft voor het waterbeheer niet kan worden 
opgelost door een lidstaat zelf, mag die 
lidstaat het overeenkomstig artikel 12 van
richtlijn 2000/60/EG aan de Commissie 
melden. Een lidstaat moet een dergelijk 
probleem eveneens kunnen melden indien 
maatregelen van de Gemeenschap 
waarschijnlijk goedkoper of adequater zijn. 
In dergelijke gevallen moet de Commissie 
een uitwisseling van gegevens tussen alle 
lidstaten op gang brengen, en als 
maatregelen van de Gemeenschap 
inderdaad het beste alternatief lijken, dient
de Commissie een verslag te publiceren en  
maatregelen voor te stellen.

Amendement 4
OVERWEGING 9

(9) Het aquatisch milieu kan zowel op korte 
termijn als op lange termijn nadelige 
effecten van chemische verontreiniging 
ondervinden en derhalve dienen gegevens 
over zowel acute als chronische effecten als 
basis voor de vaststelling van MKN te 
worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat 
het aquatisch milieu en de gezondheid van 
de mens afdoende worden beschermd, 
dienen kwaliteitsnormen in de vorm van 
jaargemiddelden te worden vastgesteld op 
een niveau dat bescherming biedt tegen 

(9) Het aquatisch milieu kan zowel op korte 
termijn als op lange termijn nadelige 
effecten van chemische verontreiniging 
ondervinden en derhalve dienen gegevens 
over zowel acute als chronische effecten als 
basis voor de vaststelling van MKN te 
worden gebruikt. Om ervoor te zorgen dat 
het aquatisch milieu en de gezondheid van 
de mens afdoende worden beschermd, 
dienen kwaliteitsnormen in de vorm van 
jaargemiddelden te worden vastgesteld op 
een niveau dat bescherming biedt tegen 
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blootstelling op lange termijn en dienen 
maximaal aanvaardbare concentraties te 
worden vastgesteld als bescherming tegen 
blootstelling op korte termijn.

blootstelling op lange termijn en dienen 
maximaal aanvaardbare concentraties te 
worden vastgesteld als bescherming tegen 
blootstelling op korte termijn. De toepassing 
van maximale toelaatbare concentraties 
overeenkomstig de gecombineerde 
benadering in artikel 10 van Richtlijn 
2000/60/EG, de behandeling van met name 
uitschieters, en de bepaling van 
uitstootbeheersing moeten worden 
geharmoniseerd.

Motivering

Maximale aanvaardbare concentraties kunnen door uitbijters vertekeningen vertonen en zij 
verwijzen niet naar enigerlei tijdsperiode maar zij zijn veranderlijk van aard. Iedere poging 
dergelijke waarden te schatten of te voorspellen - hetgeen in het kader van de procedures 
inzake uitworpvergunningen noodzakelijk is - zal dan ook ernstige vertekeningen vertonen. 
Om te zorgen voor eerlijke mededingingsvoorwaarden worden er geharmoniseerde regels 
opgesteld om deze problematiek aan te pakken.

Amendement 5
OVERWEGING 18 BIS (nieuw)

(18 bis) In 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) en tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen1 wordt bepaald dat er een 
herziening moet plaatsvinden om vast te 
stellen of de criteria voor de opsporing van 
persistente, bioaccumulerende en toxische 
stoffen adequaat zijn. Zodra de criteria van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 worden 
gewijzigd, dient de Commissie bijlage X van 
Richtlijn 2006/60/EG dienovereenkomstig 
te amenderen. 
____________________
1 PB L 396 van 30.12.2006, blz. 1.

Motivering

De in REACH vermelde criteria voor de opsporing van PBT blijken ontoereikend te zijn. Zij 
zijn zo strikt dat er vrijwel geen PBT wordt opgespoord. Helaas zijn dezelfde criteria ook 
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toegepast bij de herziening van Bijlage X bij Richtlijn 2000/60/EG. Zodra de PBT-criteria in 
REACH gecorrigeerd zijn, moet de Commissie ook Bijlage X herzien.

Amendement 6
ARTIKEL 2, LID 2

2. De lidstaten zorgen er op basis van de
monitoring van de toestand van wateren, 
uitgevoerd overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG, voor dat de 
concentraties van de in de delen A en B van 
bijlage I vermelde stoffen in sedimenten en 
biota niet toenemen.

2. De lidstaten zorgen ervoor dat er een 
passende monitoring plaatsvindt van de 
concentraties van de in de delen A en B van 
bijlage I vermelde stoffen in biota, recente 
sedimenten of gesuspendeerde vaste 
stoffen, indien deze stoffen een aanzienlijk 
accumulatiepotentieel vertonen in deze 
milieucompartimenten en indien de 
milieukwaliteitsnormen voor 
oppervlaktewater als vermeld in de delen A 
en B van bijlage I de organismen 
onvoldoende beschermen tegen secundaire 
vergiftiging of bentische organismen. De 
lidstaten zien erop toe dat concentraties van 
deze stoffen gedurende de toetsingsperiode 
voor een stroomgebiedsbeheerplan 
overeenkomstig artikel 13, lid 7 van 
Richtlijn 2000/60/EG, niet significant 
toenemen.

De lidstaten zorgen in elk geval voor 
monitoring van hexachloorbenzeen, 
hexachloorbutadieen en methylkwik.

Motivering

Algemeen beschermende MKN voor oppervlaktewater dienen het voorzorgsbeginsel maar 
houden de kosten van monitoring en naleving lager. Zolang dergelijke MKN niet beschikbaar 
zijn, om dezelfde redenen als die welke hierboven uiteengezet zijn, moet er een verbod op 
"significante" verslechtering (stijgende tendens) gelden, terwijl gezorgd wordt voor 
monitoring van de concentraties van prioritaire stoffen in de betroffen sedimenten, biota of 
gesuspendeerde vaste stoffen. Een volledig verbod op verslechtering zou een duurzaam 
waterbeheer onmogelijk maken, en wordt ook nergens genoemd, noch in de huidige EU-
waterwetgeving, noch in de Kaderrichtlijn Water zelf.

Amendement 7
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De in de leden 1 tot en met 3 bedoelde 
milieukwaliteitsnormen laten de 
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voorschriften van Richtlijn 98/83/EG van 
de Raad van 3 november of van artikel 7 
van Richtlijn 2000/60/EG inzake voor de 
drinkwateronttrekking gebruikt water, die 
stringenter kunnen zijn, onverlet. 

Motivering

Het is van belang om in het dispositief te verduidelijken dat de milieukwaliteitsnormen de 
specifieke communautaire voorschriften inzake voor menselijke consumptie bestemd 
drinkwater, onverlet laten. 

Amendement 8
ARTIKEL 2, LID 5

5. De Commissie kan volgens de in artikel 
21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
procedure de verplichte 
berekeningsmethoden vaststellen die in 
bijlage I, deel C, punt 3, tweede alinea, van 
deze richtlijn worden bedoeld.

5. De Commissie stelt volgens de in artikel 
21, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
procedure en binnen twee jaar nadat deze 
richtlijn van kracht is geworden de 
verplichte berekeningsmethoden vast
althans voor de aangelegenheden die in 
bijlage I, deel C van deze richtlijn worden 
bedoeld.

Motivering

Om hetzelfde beschermingsniveau te bieden en mededingingsvervalsing tussen de lidstaten te 
voorkomen is een verplichte methodiek noodzakelijk. Ter aanvulling van de 
dienovereenkomstige bepaling in artikel 8, lid 3 van Richtlijn 2000/60/EG wordt een vast 
tijdschema ingevoerd om deze methoden te definiëren.

Amendement 9
ARTIKEL 3, LID 1

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.

1. De lidstaten wijzen overgangsgebieden 
voor overschrijding aan, waar de 
concentraties van een of meer 
verontreinigende stoffen de desbetreffende 
milieukwaliteitsnormen mogen 
overschrijden, mits dit de naleving van deze 
normen in de rest van het desbetreffende 
oppervlaktewater niet in gevaar brengt.

Motivering

Duidelijk moet worden aangegeven dat verwezenlijking van de doelen in Richtlijn 
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2000/60/EG voorrang heeft. De formulering "in gevaar brengt" wordt reeds gebruikt in de 
vergelijkbare bepaling in artikel 4, lid 8 van bedoelde richtlijn.

Amendement 10
ARTIKEL 4, LID 1

1. Op basis van de overeenkomstig de 
artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG en 
krachtens Verordening (EG) nr. 166/2006 
verzamelde informatie stellen de lidstaten 
voor elk stroomgebied of gedeelte daarvan 
op hun grondgebied een inventaris op van de 
emissies, lozingen en verliezen van alle in de 
delen A en B van bijlage I vermelde 
prioritaire stoffen en verontreinigende 
stoffen.

1. Op basis van de overeenkomstig de 
artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG en 
krachtens Verordening (EG) nr. 166/2006 
verzamelde informatie stellen de lidstaten 
voor elk stroomgebied of gedeelte daarvan 
op hun grondgebied een inventaris op van de 
emissies, lozingen en verliezen van alle in de 
delen A en B van bijlage I vermelde 
prioritaire stoffen en verontreinigende 
stoffen, met inbegrip van de bronnen van 
emissies, lozingen en verliezen en de 
desbetreffende kaarten.

De lidstaten vermelden voorts alle 
emissiebeheersingsmaatregelen die zij 
hebben genomen naar aanleiding van de 
emissies, lozingen en verliezen van 
prioritaire en verontreinigende stoffen die 
worden opgesomd in de inventaris.

Motivering

Er moet duidelijk worden vermeld dat bronnen van emissies, lozingen en verliezen van 
prioritaire en andere verontreinigende stoffen in de inventaris moeten worden opgenomen. 
Omwille van de transparantie moeten ze ook in kaart worden gebracht.

Gezien de verminderings- of stopzettingsverplichting betreffende emissies, lozingen en 
verliezen van prioritaire stoffen die overeenkomstig artikel 4, lid 1, letter a, punt iv van 
Richtlijn 2006/60/EG op de lidstaten rust, moeten zij ook informatie over dergelijke 
maatregelen in hun inventaris vermelden.

Amendement 11
ARTIKEL 4, LID 2, ALINEA 2 BIS (nieuw)

Voor de opstelling van hun inventarissen 
kunnen de lidstaten gebruik maken van 
gegevens over uitstoot, lozingen en 
verliezen die zijn verzameld sinds de 
inwerkingtreding van Richtlijn 
2000/60/EG, mits deze gegevens voldoen 
aan dezelfde kwaliteitseisen als die welke 
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gelden voor de in lid 1 bedoelde gegevens.

Motivering

De lidstaten moeten in de gelegenheid worden gesteld resultaten te laten zien van vroegtijdig 
optreden. Bij de beoordeling van de vooruitgang moet de Commissie deze aanvullende 
gegevens in overweging nemen.

Amendement 12
ARTIKEL 4, LID 5, ALINEA 1 BIS (nieuw)

Tijdens de uitvoering van deze controle 
houdt de Commissie rekening met:
- technische uitvoerbaarheid en 
evenredigheid;
- toepassing van de beste beschikbare 
technieken;
- de aanwezigheid van natuurlijke 
achtergrondconcentraties.

Motivering

In het kader van de beoordeling van de vooruitgang in de lidstaten naar verwezenlijking van
het in artikel 4, lid 1, letter a), punt iv van Richtlijn 2000/60/EG gestelde doel houdt de 
Commissie rekening met omstandigheden die het toepassingsgebied van eventuele 
maatregelen beperken.

Amendement 13
ARTIKEL 4, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. Indien maatregelen ter 
verwezenlijking van het in artikel 4, lid 1, 
letter a), punt iv van Richtlijn 2000/60/EG 
gestelde doel technisch onuitvoerbaar of 
buitensporig kostbaar zijn, kunnen de 
lidstaten de desbetreffende bepalingen van 
artikel 4, leden 4 en 5 van deze richtlijn 
toepassen.

Motivering

Ten gevolge van de huidige formulering moet de toepassing van artikel 4, leden 4 en 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG ter verwezenlijking van het doel van artikel 4, lid 1, letter a, punt iv van 
die richtlijn worden toegelicht.
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Amendement 14
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Nieuwe maatregelen van de Gemeenschap 

ter beheersing van de uitstoot
1. Indien een lidstaat overeenkomstig 
artikel 12, lid 1 van richtlijn 2000/60/EG 
melding maakt van een probleem dat op 
nationaal niveau niet kan worden opgelost, 
of indien een lidstaat meldt dat maatregelen 
van de Gemeenschap waarschijnlijk 
goedkoper of adequater zijn, organiseert de 
Commissie een uitwisseling van gegevens 
met alle lidstaten en belanghebbenden om 
te beoordelen of maatregelen van de 
Gemeenschap noodzakelijk zijn of kosten 
zouden besparen en adequater zouden zijn, 
en zij publiceert ter zake een verslag dat zij 
indient bij het Europees Parlement en de 
Raad.
2. Indien in het verslag van de Commissie
de noodzaak, het kostenbesparende of 
adequate karakter van maatregelen van de 
Gemeenschap worden bevestigd, stelt de 
Commissie binnen twee jaar na publicatie 
van het verslag adequate maatregelen voor.

Motivering

Het besluit van de Commissie in deze richtlijn geen nieuwe uitstootbeheersingsmaatregelen
overeenkomstig artikel 16, lid 6 van Richtlijn 2000/60/EG voor te stellen wordt positief 
ontvangen. Niettemin is de procedure overeenkomstig artikel 12 van Richtlijn 2000/60/EG 
een aanvullend alternatief voor specifieke problemen. In dit amendement wordt de nadruk op 
dit alternatief gelegd en er worden specificaties voor de procedure gegeven.
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