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Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 20
OVERWEGING 1

(1) Chemische verontreiniging van het 
oppervlaktewater levert een bedreiging op 
voor het aquatisch milieu, waarbij effecten 
optreden als acute en chronische toxiciteit 
voor in het water levende organismen, 
accumulatie in het ecosysteem en verlies 
van habitats en biodiversiteit, en vormt 
tevens een bedreiging voor de gezondheid 
van de mens.

(1) Chemische verontreiniging van het 
oppervlaktewater levert een bedreiging op 
voor het aquatisch milieu, waarbij effecten 
optreden als acute en chronische toxiciteit 
voor in het water levende organismen, 
accumulatie in het ecosysteem en verlies 
van habitats en biodiversiteit, en vormt 
tevens een bedreiging voor de gezondheid 
van de mens. In de eerste plaats dienen de 
verontreinigingsoorzaken te worden 
opgespoord en dienen de emissies op een 
voor economie en milieu zo efficiënt 
mogelijke manier aan de bron te worden 
bestreden.

Or. de
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Motivering

Deze overweging sluit aan bij overweging 11 van de kaderrichtlijn water. Op grond daarvan 
moeten milieuaantastingen overeenkomstig het beginsel dat de vervuiler betaalt alsmede het 
voorzorgbeginsel en het beginsel van preventief handelen aan de bron worden bestreden.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 21
OVERWEGING 2 BIS (nieuw)

(2 bis) De lidstaten dienen overeenkomstig 
artikel 16, leden 1 en 8, van Richtlijn 
2000/60/EG de noodzakelijke maatregelen 
ten uitvoer te leggen ten einde de 
verontreiniging door prioritaire stoffen 
progressief te verminderen en emissies, 
lozingen en verliezen van prioritaire 
gevaarlijke stoffen stop te zetten of 
geleidelijk te beëindigen.

Or. en

Motivering

Om te verduidelijken dat de voorgestelde tekst een dochterrichtlijn is van de kaderrichtlijn 
water en dat (net als in de kaderrichtlijn) de lidstaten derhalve niet worden verplicht om ter 
verwezenlijking van de doelstellingen van het voorstel  maatregelen te nemen die onevenredig 
kostbaar of technisch niet haalbaar zijn.  

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 22
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 

(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 
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beheersingsmaatregelen, die wellicht een 
herhaling betekenen van bestaande 
maatregelen, prioriteit te worden gegeven 
aan de toepassing en herziening van 
bestaande instrumenten.

beheersingsmaatregelen, die wellicht een 
herhaling betekenen van bestaande 
maatregelen, prioriteit te worden gegeven 
aan de toepassing en herziening van 
bestaande instrumenten. Indien naleving 
van de milieukwaliteitsnormen alleen 
mogelijk is door gebruiksbeperkingen of 
verboden voor individuele stoffen, dienen 
deze ten uitvoer te worden gelegd door 
middel van bestaande of nieuwe 
communautaire wetgeving, met name in het 
kader van Verordening (EG) nr. 1907/2006 
van het Europees Parlement en de Raad 
van 18 december 2006 inzake de registratie 
en beoordeling van en de autorisatie en 
beperkingen ten aanzien van chemische 
stoffen (REACH), tot oprichting van een 
Europees Agentschap voor chemische 
stoffen, houdende wijziging van Richtlijn 
1999/45/EG en houdende intrekking van 
Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad 
en Verordening (EG) nr. 1488/94 van de 
Commissie alsmede Richtlijn 76/769/EEG 
van de Raad en de Richtlijnen 91/155/EEG, 
93/67/EEG, 93/105/EG en 2000/21/EG van 
de Commissie.

Or. de

Motivering

Wettelijk geregelde gebruiksbeperkingen voor chemische stoffen of verboden voor individuele 
stoffen kunnen ter waarborging van de uniformiteit van de mededinging voor verschillende 
standplaatsen en om redenen van competentievraagstukken alleen worden ingevoerd door 
middel van Gemeenschapsrecht. Naleving van milieukwaliteitsnormen ten aanzien van 
verontreiniging van water uit diffuse bronnen kan niet worden gewaarborgd met nationale 
beperkende maatregelen.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 23
OVERWEGING 4

(4) (4) Sinds 2000 zijn er vele besluiten van 
de Gemeenschap vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin van 

(4) (4) Sinds 2000 zijn er vele besluiten van 
de Gemeenschap vastgesteld die 
emissiebeheersingsmaatregelen in de zin van 
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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.

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, op korte termijn prioriteit te 
worden gegeven aan de toepassing en 
herziening van bestaande instrumenten. Na 
de indiening echter van de door de lidstaten 
overeenkomstig artikel 13 van Richtlijn 
2000/60/EG opgestelde 
stroomgebiedsbeheersplannen, met 
inbegrip van het overeenkomstig artikel 11 
van diezelfde richtlijn opgestelde 
maatregelenprogramma, dient de 
Commissie te beoordelen of de 
tenuitvoerlegging en de herziening van 
bestaande instrumenten volledig heeft 
beantwoord aan de doelstellingen van 
Richtlijn 2000/60/EG, en of specifieke actie 
overeenkomstig deze richtlijn is vereist.

Or. en

Motivering

De Commissie heeft besloten voorbij te gaan aan haar verplichtingen uit hoofde van de 
kaderrichtlijn water, waarin werd gevraagd om voor het einde van 2003 voorstellen te doen 
voor emissiebeheersingsmaatregelen. Weliswaar kan met andere communautaire 
instrumenten dezelfde doelstelling worden bereikt, maar daarnaast moet op basis van de door 
de lidstaten ingediende maatregelenprogramma's worden beoordeeld of de maatregelen op 
basis van andere wetsinstrumenten voldoende zijn om de doelstellingen van de kaderrichtlijn 
water te verwezenlijken.

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 24
OVERWEGING 4 BIS (nieuw)

(4 bis) In artikel 11, lid 2 van Richtlijn 
2000/60/EG en in deel B van Bijlage VI 
betreffende het maatregelenprogramma is 
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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.

Or. en

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 water (2000/60/EG) moeten 
worden vermeld als eventuele oplossingen in geval normen regelmatig worden overschreden, 
aangezien meer op basis van vrijwilligheid tot stand gekomen, stimulerende maatregelen vaak 
meer effect hebben dan een strikt wettelijke benadering. Dit zal ertoe bijdragen dat voor deze 
richtlijn als zodanig en de milieuwetgeving in het algemeen bredere overeenstemming wordt 
verworven.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 25
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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.

(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, dienen de lidstaten 
waar nodig naast de uitvoering van andere 
bestaande communautaire wetgeving 
adequate beheersingsmaatregelen op te 
nemen in het maatregelenprogramma dat 
krachtens artikel 11 van Richtlijn 
2000/60/EG voor elk stroomgebied moet 
worden ontwikkeld. Ter waarborging van 
de uniformiteit van de 
mededingingsvoorwaarden op de interne 
markt moet bij de vaststelling van 
beheersingsmaatregelen voor de emissie 
van prioritaire stoffen uit puntbronnen 
altijd worden uitgegaan van het in Richtlijn 
96/61/EG vastgelegde beginsel van de beste 
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beschikbare technieken.

Or. en

Motivering

Maatregelen van de lidstaten voor puntbronnen zijn van invloed op het 
mededingingsvermogen van vestigingsplaatsen en moeten derhalve worden afgestemd op 
uniforme Europese normen. In Richtlijn 96/61/EG werd via de "beste beschikbare technieken" 
een uniforme Europese norm ingevoerd voor industriële vestigingsplaatsen. Tegelijkertijd 
voorziet de in artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG verankerde gecombineerde aanpak in 
communautaire emissiebeheersingsmaatregelen. Door middel van het inzetten van de beste 
beschikbare technieken kan worden gewaarborgd dat een uniforme minimumnorm voor de 
lozing in water wordt bereikt, waarmee een belangrijke bijdrage zou worden geleverd aan de 
vermindering van de emissies uit puntbronnen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 26
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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.

(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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld, in 
voorkomende gevallen met toepassing van 
artikel 10 van Richtlijn 96/61/EG van de 
Raad van 24 september 1996 inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van 
verontreiniging1.

_____________
1 PB L 257 van 10.10.1996, blz. 26.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten de vereisten van de IPPC-richtlijn 
ten uitvoer moeten leggen, om te beklemtonen dat er sprake moet zijn van strengere 
emissiebeheersingsmaatregelen die verder gaan dan de beste beschikbare technieken, 
wanneer dat nodig is om aan de milieukwaliteitsnormen te voldoen.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 27
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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.

(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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.
Daarbij wordt door de lidstaten artikel 10 
van Richtlijn 2000/60/EG toegepast.

Or. de

Motivering

D.m.v. dit amendement wordt de toepassing verduidelijkt van de zogenaamde gecombineerde 
aanpak (criteria voor emissies en immissies) als centraal bestanddeel van de EU-
kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 28
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 

(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 
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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 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.

kosteneffectiever en evenrediger als de 
lidstaten waar nodig naast de uitvoering van 
andere bestaande communautaire wetgeving 
overeenkomstig artikel 10 van Richtlijn 
2000/60/EG adequate 
beheersingsmaatregelen opnemen in het 
maatregelenprogramma dat krachtens artikel 
11 van Richtlijn 2000/60/EG voor elk 
stroomgebied moet worden ontwikkeld.

Or. en

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 beste beschikbare technieken wanneer dat nodig is om aan de 
milieukwaliteitsnormen te voldoen, worden ondermijnd.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 29
OVERWEGING 6

(6) Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van het 
waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 
2000/60/EG  bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau. Sommige van deze 
prioritaire stoffen zijn aangewezen als 
prioritaire gevaarlijke stof waarvan de 
emissies, lozingen en verliezen moeten 
worden stopgezet of geleidelijk moeten 
worden beëindigd. Voor sommige stoffen 
werd een evaluatie uitgevoerd en deze 
dienen nog te worden geclassificeerd.

(6) Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van het 
waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 
2000/60/EG  bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau. Sommige van deze 
prioritaire stoffen zijn aangewezen als 
prioritaire gevaarlijke stof waarvan de 
emissies, lozingen en verliezen moeten 
worden stopgezet of geleidelijk moeten 
worden beëindigd. Bij in de natuur 
voorkomende of in natuurlijke processen 
ontstaande stoffen is een volledige 
stopzetting van lozingen, emissies en 
verliezen uit alle potentiële bronnen echter 
niet mogelijk.Voor sommige stoffen werd 
een evaluatie uitgevoerd en deze dienen nog 
te worden geclassificeerd.
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Or. en

Motivering

Het is belangrijk geen toezeggingen te doen die onmogelijk gestand kunnen worden gedaan. 
Voor een aantal in de natuur voorkomende stoffen is volledige stopzetting niet mogelijk.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 30
OVERWEGING 6

(6) Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van het 
waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 
2000/60/EG  bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau. Sommige van deze 
prioritaire stoffen zijn aangewezen als 
prioritaire gevaarlijke stof waarvan de 
emissies, lozingen en verliezen moeten 
worden stopgezet of geleidelijk moeten 
worden beëindigd. Voor sommige stoffen 
werd een evaluatie uitgevoerd en deze 
dienen nog te worden geclassificeerd.

(6) Beschikking nr. 2455/2001/EG van het 
Europees Parlement en de Raad van 20 
november 2001 tot vaststelling van de lijst 
van prioritaire stoffen op het gebied van het 
waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 
2000/60/EG  bevat de eerste lijst met 33 
stoffen of groepen stoffen die prioriteit 
hebben gekregen voor maatregelen op 
communautair niveau. Sommige van deze 
prioritaire stoffen zijn aangewezen als 
prioritaire gevaarlijke stof waarvan de 
emissies, lozingen en verliezen moeten 
worden stopgezet of geleidelijk moeten 
worden beëindigd. Voor sommige stoffen 
werd een evaluatie uitgevoerd en deze 
dienen nog te worden geclassificeerd. Aan 
de lijst van prioritaire stoffen dienen 
verdere stoffen te worden toegevoegd ten 
einde de doelstellingen van Richtlijn 
2000/60/EG te verwezenlijken.

Or. en

Motivering

Uit de tekst van artikel 16, lid 8 van de kaderrichtlijn water, waarin wordt verwezen naar een 
"eerste" lijst van prioritaire stoffen, en uit Beschikking 2455/2001/EG, waarin wordt 
aangedrongen op de geleidelijke toevoeging van nieuwe stoffen aan de lijst, blijkt duidelijk 
dat de "eerste" lijst slechts het begin was en dat verdere stoffen zouden moeten worden 
toegevoegd ten einde de doelstellingen van de kaderrichtlijn water te verwezenlijken.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 31
OVERWEGING 6 BIS (nieuw)

(6 bis) Bij in de natuur voorkomende of in 
natuurlijke processen ontstaande stoffen, 
zoals bijvoorbeeld cadmium, kwik en 
polycyclische aromatische koolwaterstoffen 
(PAK) is een volledige stopzetting van 
lozingen, emissies en verliezen uit alle 
potentiêle bronnen niet mogelijk.

Or. en

Motivering

Beschikking 2455/2001/EG, waarbij de lijst van prioritaire stoffen werd vastgesteld, bevatte 
belangrijke overwegingen die niet in de kaderrichtlijn werden overgenomen toen de lijst van 
prioritaire stoffen als Bijlage X werd toegevoegd. Met de voorgestelde extra overweging 
wordt de strekking van overweging 4 van de Beschikking, een amendement van het Europees 
Parlement, weergegeven, wat de bedoeling is.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 32
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 
blootstelling op lange termijn en dienen 
maximaal aanvaardbare concentraties te 
worden vastgesteld als bescherming tegen 
blootstelling op korte termijn.

(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. Ook is het een plaats waar 
periodiek afvalverwijderingshandelingen
worden uitgevoerd. 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 
blootstelling op lange termijn en dienen 
maximaal aanvaardbare concentraties te 
worden vastgesteld als bescherming tegen 
blootstelling op korte termijn.
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Or. pl

Motivering

In Bijlage I (D4, D6, D7, D11) van de kaderrichtlijn afvalstoffen (2005/0281 (COD)) wordt 
gespecificeerd dat afvalverwijderingshandelingen ook in het aquatisch milieu worden 
uitgevoerd. Dergelijke handelingen blijven niet altijd zonder gevolgen voor de toestand van 
het milieu en de menselijke gezondheid.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 33
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 

(10) Om een verstrekkende bescherming en 
een effectieve beheersing van 
verontreiniging te waarborgen, dienen de 
lidstaten ervoor te zorgen dat de 
samenstelling van hun oppervlaktewater, 
sedimenten en biota voldoen aan de MKN 
als vastgesteld in de Delen A en B van 
Bijlage I. Om de lidstaten echter flexibiliteit 
te geven, kan de monitoring van stoffen in 
Bijlage I in sedimenten of biota worden 
verricht in plaats van in water, wanneer de 
lidstaten dit als aanvulling op de op 
communautair niveau vastgestelde MKN 
nodig en terecht achten. 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.
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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.

Or. en

Motivering

D.m.v. dit amendement wordt verduidelijkt dat MKN-waarden moeten worden vastgesteld 
voor de matrix waar de meest kwetsbare organismen leven: voor water, wanneer in het water 
levende organismen het meest kwetsbaar zijn, voor sedimenten wanneer in sedimenten 
levende organismen het meest kwetsbaar zijn, en voor biota, wanneer bijvoorbeeld 
zoogdieren of mensen via secundaire vergiftiging het meest kwetsbaar zijn.

Amendement ingediend door Urszula Krupa

Amendement 34
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 

(10) Bij gebrek aan uitgebreide en 
betrouwbare informatie over concentraties 
van prioritaire stoffen in biota en sedimenten
in de bodem van rivierdalen en 
binnenlandse en mariene waterreservoirs
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 
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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.

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.

Or. pl

Motivering

Het bestaan van genetische soorten bezinksels die zijn aangetroffen in verschillende 
sedimentaire omgevingen vormen een aanwijzing van de complexiteit, het uiteenlopende 
karakter, de trajecten en de dynamiek van de accumulatie van bezinksels en de toxische 
stoffen die zij bevatten, inclusief prioritaire stoffen.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 35
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 

(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 
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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.

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. Daartoe
dienen de lidstaten monitoring te verrichten 
betreffende prioritaire stoffen in biota en 
sedimenten, en de resultaten daarvan mee 
te delen aan de Commissie. De Commissie 
dient overeenkomstig artikel 16, lid 7 van 
Richtlijn 2000/60/EG op basis van de door 
lidstaten verstrekte informatie MKN voor 
biota en sedimenten voor te stellen.

Or. en

Motivering

De verplichting voor lidstaten om ervoor te zorgen dat de huidige verontreinigingsniveaus in 
biota en sedimenten niet stijgen, blijven dode letter, wanneer er geen concrete 
monitoringverplichtingen zijn. De lidstaten moeten monitoring uitvoeren met betrekking tot 
biota en sedimenten, waarmee dan weer de basis wordt gelegd voor communautaire 
maatregelen met betrekking tot kwaliteitsnormen als bepleit in de kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 36
OVERWEGING 10

(10) Bij gebrek aan uitgebreide en 
betrouwbare informatie over concentraties 

(10) Bij gebrek aan uitgebreide en 
betrouwbare informatie over concentraties 
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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.

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. 
Sedimenten en biota blijven bovendien 
belangrijke matrixen voor de monitoring van 
stoffen met een aanzienlijk 
accumulatiepotentieel tegen de indirecte 
gevolgen waarvan MKN voor 
oppervlaktewater momenteel geen 
bescherming bieden. Dergelijke monitoring 
dient te worden uitgevoerd teneinde de 
technische en wetenschappelijke discussie 
te verlevendigen en voor de gemonitorde 
stoffen een referentiepunt te creëren met 
het oog op de toekomstige werkzaamheden 
met betrekking tot MKN in biota en 
sedimenten, indien zulks noodzakelijk is 
gebleken.

Or. en

Motivering

Overweging 10, zesde zin, en artikel 2, lid 2, van het Commissievoorstel stroken niet met de in 
de eerste zin van overweging 10 uitdrukkelijk genoemde omstandigheid dat op communautair 
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niveau geen uitgebreide en betrouwbare informatie over concentraties van prioritaire stoffen 
in biota en sedimenten voorhanden is: enerzijds wordt op grond van het ontbreken van 
gegevens afgezien van de vaststelling van kwaliteitsnormen voor biota en sedimenten, 
anderzijds worden de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren feitelijk zonder meer ook 
van toepassing verklaard op biota en sedimenten. 

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 37
OVERWEGING 11

(11) De discussies over de 
risicobeoordelingen voor lood, nikkel en de 
verbindingen daarvan binnen het Europees 
Bureau voor chemische 
stoffen/Gemeenschappelijk Centrum voor 
onderzoek zijn nog niet afgerond en 
daarom kunnen er nog geen definitieve 
kwaliteitsnormen voor deze elementen 
worden vastgesteld. Derhalve dient 
duidelijk te worden aangegeven dat deze 
normen voorlopig van aard zijn.

schrappen

Or. en

Motivering

Het voorstel van de Commssie voor kwaliteitsnormen is al drie jaar te laat. Het is 
onaanvaardbaar dat de de vaststelling van de kwaliteitsnormen nog verder wordt uitgesteld, 
te meer daar daar de Commissie in ontwerpversies van het voorstel al waarden had 
vastgesteld.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 38
OVERWEGING 13

(13) Het is mogelijk dat MKN in de 
omgeving van lozingen uit puntbronnen 
niet kunnen worden nageleefd omdat de 
concentraties van verontreinigende stoffen 
in lozingen meestal hoger zijn dan de 
concentraties in het water in de omgeving. 
Daarom dienen de lidstaten bij de controle 
op de naleving van de MKN hiermee 

schrappen
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rekening te kunnen houden door voor elke 
relevante lozing een overgangsgebied voor 
overschrijding vast te stellen. Om ervoor te 
zorgen dat deze gebieden beperkt blijven 
dienen artikel 10 van Richtlijn 2000/60/EG 
en andere relevante bepalingen van het 
communautaire recht van toepassing te zijn 
op de vaststelling daarvan. Aangezien de 
ontwikkelingen bij behandelingstechnieken 
en technologische innovatie, zoals de beste 
beschikbare technieken, ertoe kunnen 
leiden dat de concentratie van 
verontreinigende stoffen in de omgeving 
van lozingspunten in de toekomst kan 
dalen, dienen de lidstaten ervoor te zorgen 
dat de overgangsgebieden voor 
overschrijding dienovereenkomstig worden 
beperkt.

Or. en

Motivering

De overgangsgebieden voor overschrijding zijn niet gedefinieerd en als zodanig wordt 
daarmee een sluiproute gecreëerd voor lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen. 
Overschrijding van de grenswaarden zou kunnen leiden tot onaanvaardbare verontreiniging 
van vis, wat gevaren zou kunnen opleveren voor de menselijke gezondheid en het milieu en 
derhalve ook voor de desbetreffende visserijsector.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 39
OVERWEGING 14 BIS (nieuw)

(14 bis) Een verwijzing naar de nieuwe 
verplichting om een inventaris betreffende 
emissiebeheersingsmaatregelen voor 
prioritaire stoffen op te stellen moet aan 
Richtlijn 2000/60 worden toegevoegd als 
onderdeel van het maatregelenprogramma 
als voorzien in artikel 11 van die richtlijn. 
De krachtens Richtlijn 2000/60/EG op de 
Commissie rustende verplichting om 
verslag uit te brengen over 
emissiesbeheersingsmaatregelen, dient te
worden gewijzigd teneinde daarin ook een
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beoordeling op te nemen van de vraag of 
met andere relevante communautaire
instrumenten is voldaan aan de 
verplichtingen als bedoeld in artikel 16 van 
die richtlijn. Richtlijn 2000/60/EG dient te
worden gewijzigd ten einde een 
mechanisme in het leven te roepen om 
communautaire actie op gang te brengen, 
indien uit het verslag van de Commissie 
blijkt dat de uitvoering ontoereikend is.

Or. en

Motivering

Hangt samen met het amendement op artikel 5 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 40
OVERWEGING 16

(16) Voor een betere aansluiting op hun 
behoeften dienen de lidstaten een geschikte 
referentieperiode van één jaar te kunnen 
kiezen om de basisinhoud van de inventaris 
te meten. Er dient echter rekening te 
worden gehouden met het feit dat de
verliezen bij de toepassing van pesticiden 
vanwege verschillen in de gebruikte 
hoeveelheden, bijvoorbeeld door verschillen 
in de klimatologische omstandigheden, van 
jaar tot jaar aanzienlijk kunnen verschillen. 
Daarom dienen de lidstaten voor bepaalde 
stoffen die onder Richtlijn 91/414/EEG van 
de Raad van 15 juli 1991 betreffende het op 
de markt brengen van 
gewasbeschermingsmiddelen vallen, voor
een referentieperiode van drie jaar te 
kunnen kiezen.

(16) Voor een betere aansluiting op hun 
behoeften dienen de lidstaten een geschikte 
referentieperiode van één jaar te kunnen 
kiezen om de basisinhoud van de inventaris 
te meten. Hoewel verliezen bij de toepassing 
van pesticiden vanwege verschillen in de 
gebruikte hoeveelheden, bijvoorbeeld door 
verschillen in de klimatologische 
omstandigheden of vruchtwisseling, van jaar 
tot jaar aanzienlijk kunnen verschillen, kan 
verontreiniging tijdens één vegetatieperiode
al schadelijke gevolgen hebben voor in het 
water levende organismen en een 
belemmering vormen voor andere 
toepassingen zoals de winning van 
drinkwater. Om te verzekeren dat de 
verontreinigingsdruk tijdens de 
gebruiksperiode goed wordt weergegeven, 
dienen de lidstaten voor bepaalde stoffen die 
onder Richtlijn 91/414/EEG van de Raad 
van 15 juli 1991 betreffende het op de markt 
brengen van gewasbeschermingsmiddelen 
vallen, de gebruiksperiode voor die stoffen 
als een referentieperiode voor die stoffen te 
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hanteren.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat de lidstaten pesticiden moeten meten wanneer zij 
worden gebruikt, en de lagere winterwaarden niet moeten gebruiken om overschrijding in de 
zomer te verhullen.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 41
OVERWEGING 18 BIS (nieuw)

(18 bis) In Verordening (EG) nr. 1907/2006 
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 zijn 
gewijzigd, dient de Commissie bijlage X van 
Richtlijn 2006/60/EG dienovereenkomstig 
te amenderen.

Or. en

Motivering

De in REACH vermelde criteria voor de opsporing van PBT blijken ontoereikend te zijn. Zij 
zijn zo strikt dat er vrijwel geen PBT worden opgespoord. Helaas zijn dezelfde criteria ook 
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 ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 42
OVERWEGING 22 BIS (nieuw)

(22 bis) Krachtens artikel 174 van het 
Verdrag, als bevestigd in Richtlijn 
2000/60/EG, berust het beleid van de 
Gemeenschap op milieugebied op het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de 
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vervuiler betaalt.

Or. en

Motivering

Duidelijk moet worden vermeld dat het voorzorgsbeginsel van toepassing is, dat preventief
moeten worden gehandeld, en dat milieuaantastingen bij voorrang aan de bron moeten 
worden bestreden, en dat de vervuiler moet betalen. 

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 43
ARTIKEL 1

In deze richtlijn worden 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere verontreinigende 
stoffen vastgesteld. 

In deze richtlijn worden overeenkomstig 
artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG, 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere verontreinigende 
stoffen vastgesteld ten einde:
(a) lozingen, emissies en verliezen van 
prioritaire stoffen te verminderen; en
(b) voor zover praktisch mogelijk lozingen, 
emissies en verliezen van prioritaire 
gevaarlijke stoffen stop te zetten, 
overeenkomstig de artikelen 1, 4 en 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG, ten einde voor 2015 
een goede chemische toestand voor alle 
oppervlaktewateren te bereiken en teneinde 
een verdere verslechtering van de toestand 
van het water te voorkomen. 
Overeenkomstig de procedure van artikel 
21, lid 2 van Richtlijn 2000/60/EG dient de 
Commissie voor 2020 bij het Europees 
Parlement en de Raad een verslag in over 
het succes dat bij de uitvoering van deze 
richtlijn is geboekt ten aanzien van het voor 
zover technisch mogelijk bereiken van 
concentraties die voor alle in de natuur 
voorkomende stoffen de natuurlijke 
achtergrondconcentraties benaderen, en 
van concentraties die voor alle synthetische 
stoffen daarin vrijwel nul bedragen. De in 
deze richtlijn uiteengezette doelstellingen 
moeten worden beschouwd als 
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doelstellingen overeenkomstig artikel 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Dit amendement houdt verband met de eigenlijke doelstellingen van de kaderrichtlijn water; 
de bedoeling is te beklemtonen dat het doel niet alleen moet zijn om het milieu en de 
menselijke gezondheid te beschermen, maar om zulks te doen binnen het kader van de bredere
doelstellingen van de kaderrichtlijn water als vastgesteld in artikel 16. Het is van wezenlijk 
belang dat de Commissie de uitvoering van deze richtlijn evalueert om te verzekeren dat de 
doelstellingen daarvan worden verwezenlijkt.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 44
ARTIKEL 1

In deze richtlijn worden 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere verontreinigende 
stoffen vastgesteld. 

In deze richtlijn worden maatregelen tot 
beperking van de waterverontreiniging en 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere verontreinigende 
stoffen vastgesteld ten einde:
(a) lozingen, emissies en verliezen van 
prioritaire stoffen voor 2015 te 
verminderen; en
(b) lozingen, emissies en verliezen van 
prioritaire gevaarlijke stoffen stop te zetten, 
overeenkomstig de artikelen 1, 4 en 16 van 
Richtlijn 2000/60/EG, ten einde een goede 
chemische toestand voor alle 
oppervlaktewateren te bereiken. Het doel is 
ook om een verdere verslechtering te 
voorkomen en voor 2020 concentraties te 
bereiken die voor alle in de natuur 
voorkomende stoffen de natuurlijke 
achtergrondconcentraties benaderen, en 
concentraties die voor alle door de mens 
vervaardigde synthetische stoffen vrijwel 
nul bedragen, overeenkomstig 
internationale overeenkomsten betreffende 
de bescherming van de zee.

Or. en
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Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat het voorstel maatregelen omvat tot vermindering 
en stopzetting van verontreiniging.

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 45
ARTIKEL 1

In deze richtlijn worden 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere verontreinigende 
stoffen vastgesteld.

Onverminderd de bepalingen van Richtlijn 
2000/60/EG van het Europees Parlement 
en de Raad van 23 oktober 2000 en ten 
behoeve van de beoordeling van de goede 
chemische toestand van het 
oppervlaktewater overeenkomstig artikel 4 
van die richtlijn, bevat deze richtlijn de 
milieukwaliteitsnormen voor de prioritaire 
stoffen en voor bepaalde andere 
verontreinigende stoffen, als bedoeld in 
artikel 16, leden 7 en 10, van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. nl

Motivering

Dit tekstvoorstel maakt expliciet duidelijk dat alle bepalingen van de kaderrichtlijn water 
(2000/60/EG) onverminderd van toepassing zijn. Dit geeft rechtszekerheid. In de tweede 
plaats wordt met dit tekstvoorstel bewerkstelligd dat deze richtlijn eenvormig aansluit bij de 
definities, doelstellingen en voorschriften van de kaderrichtlijn water, waardoor 
interpretatieverschillen worden voorkomen.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 46
ARTIKEL 1

In deze richtlijn worden 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen en bepaalde andere 
verontreinigende stoffen vastgesteld. 

In deze richtlijn worden overeenkomstig 
artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG, 
milieukwaliteitsnormen vastgesteld voor 
prioritaire stoffen en voor de prioritaire 
gevaarlijke stoffen die in aanmerking 
moeten worden genomen uit hoofde van de 
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chemische toestand van een 
oppervlaktewater. 

Or. fr

Motivering

De uitdrukking "bepaalde andere verontreinigende stoffen" schept verwarring met bijlage V 
van de kaderrichtlijn water, terwijl er geen gronden zijn om een verschil te maken tussen 
prioritaire stoffen en andere verontreinigende stoffen.

Dit amendement heeft derhalve tot doel om de acht verontreinigende stoffen van lijst I van 
Richtlijn 76/464 op te nemen onder de "prioritaire gevaarlijke stoffen" in bijlage I van deze 
tekst en ook toe te voegen aan bijlage X van de kaderrichtlijn water, zoals voorgesteld in de 
amendementen 16, 17 en 19 van de rapporteur. Goedkeuring van dit amendement zou 
betekenen dat er een correctie moet komen van de tekst van alle artikelen waarin wordt 
verwezen naar de delen A en B van bijlage I.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 47
ARTIKEL 1, ALINEA 1 BIS (nieuw)

De in deze richtlijn uiteengezette
doelstellingen moeten worden beschouwd 
als doelstellingen in de zin van artikel 4, lid 
1, letter a) van Richtlijn 2000/60/EG en de 
leden 4, 5, 6, 7 en 8 van dat artikel zijn 
daarop van toepassing.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om hun middelen op een doelmatige manier te 
gebruiken ten einde zo groot mogelijke milieuvoordelen te bewerkstelligen in plaats van een 
groot deel van de middelen te gebruiken voor maatregelen met betrekkelijk geringe 
milieuvoordelen.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 48
ARTIKEL 2, TITEL
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Milieukwaliteitsnormen Beoordeling van de naleving van
milieukwaliteitsnormen

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om hun middelen op een doelmatige manier te 
gebruiken ten einde zo groot mogelijke milieuvoordelen te bewerkstelligen in plaats van een 
onevenredig groot deel van de middelen te gebruiken voor maatregelen met betrekkelijk 
geringe milieuvoordelen.

De verwijzing naar absolute "maximaal aanvaardbare concentraties" (MAC's) wordt 
geschrapt. Dergelijke normen kunnen een nadeel opleveren voor lidstaten die het goed doen 
en aanmoedigen tot de toepassing van minimale monstercijfers (hoe meer monsters worden 
genomen hoe groter het risico dat een van de monsters niet voldoet aan een MAC en een 
waterlichaam daardoor niet beantwoordt aan de criteria voor een goede chemísche toestand).  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 49
ARTIKEL 2, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

1. Om overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
letter a) van Richtlijn 2000/60/EG in 
oppervlaktewaterlichamen een goede 
chemische toestand van het 
oppervlaktewater te bereiken, mogen de 
jaarlijkse gemiddelde concentraties van de 
in de Delen A en B van bijlage I vermelde 
verontreinigende stoffen de in die Bijlage 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen niet 
overschrijden, behoudens alinea 3 van 
Deel C van bijlage I.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten worden aangemoedigd om hun middelen op een doelmatige manier te 
gebruiken ten einde zo groot mogelijke milieuvoordelen te bewerkstelligen in plaats van een 
onevenredig groot deel van de middelen te gebruiken voor maatregelen met betrekkelijk 
geringe milieuvoordelen.
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De verwijzing naar absolute "maximaal aanvaardbare concentraties" (MAC's) wordt 
geschrapt. Dergelijke normen kunnen een nadeel opleveren voor lidstaten die het goed doen 
en aanmoedigen tot de toepassing van minimale monstercijfers (hoe meer monsters worden 
genomen hoe groter het risico dat een van de monsters niet voldoet aan een MAC en een 
waterlichaam daardoor niet beantwoordt aan de criteria voor een goede chemísche toestand).

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 50
ARTIKEL 2, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

1. De milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen, uitgedrukt als 
jaargemiddelde, ook in het geval van 
verontreinigde stoffen bedoeld in richtlijn 
91/414/EEG en Richtlijn 2003/53/EG1, en 
als maximaal aanvaardbare concentratie, zijn 
opgenomen in deel A van bijlage I, en voor 
bepaalde andere verontreinigende stoffen 
in deel B van bijlage I.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

De lidstaten nemen de voorschriften van 
deel C van bijlage I in acht bij de 
beoordeling van de goede toestand van het 
oppervlaktewater, overeenkomstig artikel 4 
van  Richtlijn 2000/60/EG.
_____________________
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 (nonylfenol, 
nonylfenolethoxylaat en cement) (PB L 178 van 
17.7.2003, blz; 24).

Or. nl

Motivering

Dit tekstvoorstel bewerkstelligt dat deze richtlijn eenvormig aansluit bij de definities, 
doelstellingen en voorschriften van de kaderrichtlijn water, waardoor interpretatieverschillen 
worden voorkomen.

Er dient voorts uitdrukkelijk op te worden gewezen dat ook voor de verontreinigende stoffen 
die vallen onder de richtlijnen 91/414/EEG en 2003/53/EG de milieukwaliteitsnormen (MKN) 
voor prioritaire stoffen als jaargemiddelde moeten worden uitgedrukt. In de praktijk is het 
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onmogelijk om deze verontreinigende stoffen in een gemiddelde van de gebruiksperiode uit te 
drukken, want dat zou enorme hoeveelheden gegevens vereisen over het gebruik van deze 
stoffen, dat per stof, per regio en per jaar verschilt. De maximaal aanvaardbare concentratie 
(MAC) voorziet al in maxima van deze stoffen voor de gebruiksperiode. 

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 51
ARTIKEL 2, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
samenstelling van hun oppervlaktewateren 
voldoet aan milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen in water, sedimenten en 
biota, uitgedrukt als jaargemiddelde of als 
gemiddelde voor de toepassingsperiode voor 
verontreinigende stoffen die vallen onder 
Richtlijn 91/414/EEG 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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat het voorstel maatregelen omvat tot vermindering 
en stopzetting van verontreiniging.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 52
ARTIKEL 2, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
samenstelling van hun oppervlaktewateren 
voldoet aan milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen, uitgedrukt als 
jaargemiddelde en als maximaal 
aanvaardbare concentratie, zoals vastgesteld 

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
samenstelling van hun oppervlaktewateren 
voldoet aan milieukwaliteitsnormen voor 
prioritaire stoffen, uitgedrukt als 
jaargemiddelde of als gemiddelde voor de 
gebruiksperiode voor prioritaire stoffen of 
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in deel A van bijlage I, en aan 
milieukwaliteitsnormen voor de in deel B 
van bijlage I vermelde verontreinigende 
stoffen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

verontreinigende stoffen die vallen onder 
Richtlijn 91/414/EEG 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.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Houdt verband met amendement 40: verduidelijkt wordt dat de lidstaten pesticiden moeten 
meten wanneer zij worden gebruikt, en de lagere winterwaarden niet moeten gebruiken om 
overschrijding in de zomer te verhullen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 53
ARTIKEL 2, LID 1

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

1. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
samenstelling van hun oppervlaktewateren, 
sedimenten en biota voldoet aan 
milieukwaliteitsnormen voor prioritaire 
stoffen zoals vastgesteld in deel A van 
bijlage I, en aan milieukwaliteitsnormen 
voor de in deel B van bijlage I vermelde 
verontreinigende stoffen.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt wat ook wordt vermeld in artikel 16, lid 7 van de 
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kaderrichtlijn water, namelijk dat de Commissie voorstellen moet indienen voor de 
milieukwaliteitsnormen in oppervlaktewater, sedimenten en biota. Houdt verband met 
amendement 1 op overweging 10 en amendement 4 op artikel 2, lid 3 van dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 54
ARTIKEL 2, LID 1

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

De lidstaten zorgen ervoor dat de 
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.

De lidstaten nemen altijd de noodzakelijke 
maatregelen opdat bedrijven die afvalwater 
dat prioritaire stoffen bevat in wateren 
lozen, de beste beschikbare technieken 
toepassen bij de productie en bij de 
behandeling van afvalwater. Hierbij moet 
worden uitgegaan van de resultaten van de 
informatieuitwisseling overeenkomstig 
artikel 16, lid 2 van Richtlijn 96/61/EG.
De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de in deel C van bijlage I 
vastgestelde voorschriften aan de 
milieukwaliteitsnormen wordt voldaan.

Or. de

Motivering

Door bevordering van het inzetten van de in de IPPC-Richtlijn 96/61/EG inzake 
geïntegreerde preventie en bestrijding van verontreiniging verankerde "beste beschikbare 
technieken" kunnen de lidstaten op een uniforme Europese basis de emissies van prioritaire 
stoffen uit puntbronnen effectief, mededingingsneutraal en overeenkomstig het 
voorzorgsbeginsel en het beginsel dat de vervuiler betaalt, verminderen.
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Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 55
ARTIKEL 2, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. In overeenstemming met artikel 7 van 
Richtlijn 2000/60/EG zorgen de lidstaten 
ervoor dat waterlichamen die gebruikt 
worden voor de winning van drinkwater 
voldoen aan Richtlijn 98/83/EG van de 
Raad van 3 november 1998.

Or. nl

Motivering

Samenhang met de kaderrichtlijn water moet gewaarborgd zijn.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 56
ARTIKEL 2, LID 1 BIS (nieuw)

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

Or. en

Motivering

Het is belangrijk dat de monitoring van water dat door verschillende lidstaten loopt wordt
gecoördineerd ten einde de verontreiniging aan de bron aan te pakken.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 57
ARTIKEL 2, LID 2
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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, wanneer 
enige verontreinigende stof die wordt 
genoemd in Deel A of Deel B van Bijlage I 
zich zou kunnen ophopen in sedimenten of 
biota in een waterlichaam, een adequate
monitoring wordt uitgevoerd 
overeenkomstig artikel 8 van Richtlijn 
2000/60/EG ter beoordeling van:

(a) het risico dat die verontreinigende 
stoffen opleveren voor het bereiken van de 
doelstellingen als genoemd in artikel 4 van 
die richtlijn; en
(b) de doeltreffendheid van overeenkomstig 
artikel 11 van die richtlijn genomen 
maatregelen met het oog op de aanpak van 
eventuele risico's die dergelijke 
verontreinigende stoffen opleveren voor het 
bereiken van de doelstellingen als genoemd 
in artikel 4 van die richtlijn.

Or. en

Motivering

De lidstaten moeten prioriteit toekennen aan het bereiken van de voorgestelde 
milieukwaliteitsnormen, die op een zodanig niveau zijn vastgesteld dat het aquatische milieu 
kan worden beschermd.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 58
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 monitoren overeenkomstig 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG de 
concentraties van de in de delen A en B van 
bijlage I vermelde stoffen in sedimenten en 
biota.

Or. de
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Motivering

Overweging 10, zesde zin, en artikel 2, lid 2, van het Commissievoorstel stroken niet met de in 
de eerste zin van overweging 10 uitdrukkelijk genoemde omstandigheid dat op communautair 
niveau geen uitgebreide en betrouwbare informatie over concentraties van prioritaire stoffen 
in biota en sedimenten voorhanden is: enerzijds wordt op grond van het ontbreken van 
gegevens afgezien van de vaststelling van kwaliteitsnormen voor biota en sedimenten, 
anderzijds worden de kwaliteitsnormen voor oppervlaktewateren feitelijk zonder meer ook 
van toepassing verklaard op biota en sedimenten.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 59
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 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 water, 
sedimenten en biota niet toenemen.

Or. en

Motivering

Met dit amendement wordt verduidelijkt dat het voorstel maatregelen omvat tot vermindering 
en stopzetting van verontreiniging.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 60
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, INLEIDENDE FORMULE

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende concentraties van 
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen 
en kwik in weefsel (nat gewicht) van vissen, 
weekdieren, schaaldieren en andere biota 
niet worden overschreden: 

3. De lidstaten zorgen ervoor dat de 
volgende concentraties van de hieronder 
genoemde stoffen in weefsel (nat gewicht) 
van vissen, weekdieren, schaaldieren en 
andere biota of sedimenten (droog gewicht) 
niet worden overschreden: 

Or. en
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Motivering

Verschillende van de door de Commissie in Bijlage A voorgestelde stoffen zijn duidelijk 
lipofiel en/of moeilijk oplosbaar in water, hetgeen betekent dat zij voornamelijk voorkomen in 
sedimenten of biota en niet worden opgelost in de waterkolom. Vaak is het moeilijk om deze 
stoffen in water te analyseren en leveren die analyses een hoogst onzekere uitkomst op, met 
als resultaat dat prioritaire stoffen die ernstige milieuproblemen veroorzaken en toxisch zijn 
voor mensen, niet altijd worden opgespoord.

De toegevoegde stoffen zijn allemaal moeilijk oplosbaar in water en volgens de 
gegevensstaten (samengesteld en besproken in een raadplegingsproces met het adviserend 
deskundigenforum prioritaire stoffen en de groep van deskundigen kwaliteitsnormen en 
kritisch beoordeeld door de SCTEE) en de effectbeoordeling van de Commissie SEC (2006) 
947, hopen deze stoffen zich duidelijk op in de voedselketen en/of in sedimenten.

Hangt samen met amendement 33 op overweging 10 en amendement 53 op artikel 2, lid 1 van 
dezelfde indiener.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 61
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, LETTER C BIS) (nieuw)

c bis) 247 µg/kg ng voor 
pentabroomdifenylether,

Or. en

Motivering

Pentabroomdifenylether hoopt zich op in de voedselketen (zie effectbeoordeling van de 
Commissie SEC (2006) 947) en dient derhalve in biota te worden gemeten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 62
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, LETTER C TER) (nieuw)

(c ter) 16,6 µg/kg ng voor C10-13-
chlooralkanen,

Or. en
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Motivering

C10-13-chlooralkanen hopen zich op in de voedselketen (zie effectbeoordeling van de 
Commissie SEC (2006) 947) en dienen derhalve in biota te worden gemeten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 63
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, LETTER C QUATER) (nieuw)

c quater) 2,9 µg/kg ng voor 
diethylexylftalaat (DEHP), 

Or. en

Motivering

Diethylexylftalaat (DEHP) is zeer lipofiel en hoopt zich op in de voedselketen (zie 
effectbeoordeling van de Commissie SEC (2006) 947) en dient derhalve in biota te worden 
gemeten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 64
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, LETTER C QUINQUIES) (nieuw)

c quinquies) 367 µg/kg ng voor 
pentachloorbenzeen,

Or. en

Motivering

Pentachloorbenzeen hoopt zich op in de voedselketen (zie effectbeoordeling van de 
Commissie SEC (2006) 947) en dient derhalve in biota te worden gemeten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 65
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 1, LETTER C SEXIES) (nieuw)

c sexies) 129 µg/kg dg voor flourantheen,
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Or. en

Motivering

Flourantheen hoopt zich op in sedimenten (zie effectbeoordeling van de Commissie SEC 
(2006) 947) en dient derhalve in die matrix te worden gemeten.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 66
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 2

Voor de monitoring van de naleving van de 
milieukwaliteitsnormen voor de in de eerste 
alinea vermelde stoffen voeren de lidstaten 
een strengere norm voor water ter 
vervanging van de in deel A van bijlage I 
vermelde norm in of stellen zij een 
aanvullende norm voor biota vast.

Monitoring van andere stoffen in Bijlage I 
kan in plaats van in water ook worden 
verricht in sedimenten of biota, indien 
lidstaten van mening zijn dat dit een meer 
adequate en vanuit kostenoogpunt
doeltreffende methode is. Indien 
significante concentraties van stoffen 
worden opgespoord en lidstaten van 
mening zijn dat er een risico bestaat dat de 
milieukwaliteitsnormen voor water niet 
worden gehaald, wordt monitoring in water 
verricht ten einde naleving te waarborgen 
van de milieukwaliteitsnormen voor water.

Or. en

Motivering

Ten einde zoveel mogelijk te verzekeren dat problemen met prioritaire stoffen in het 
aquatische milieu worden opgespoord, moet lidstaten de flexibiliteit worden geboden om 
stoffen in Bijlage I te monitoren in sedimenten of biota, indien zij van mening zijn dat dit een 
meer adequate en vanuit kostenoogpunt doeltreffende methode is. Wanneer echter 
significante concentraties van stoffen worden gevonden, moet een aanvullende monitoring in 
water worden verricht.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 67
ARTIKEL 2, LID 3, ALINEA 2

Voor de monitoring van de naleving van de 
milieukwaliteitsnormen voor de in de eerste 
alinea vermelde stoffen voeren de lidstaten 

Voor de monitoring van de naleving van de 
milieukwaliteitsnormen voor de in de eerste 
alinea vermelde stoffen kunnen de lidstaten 
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een strengere norm voor water ter 
vervanging van de in deel A van bijlage I 
vermelde norm in of stellen zij een 
aanvullende norm voor biota vast.

een strengere norm voor water ter 
vervanging van de in deel A van bijlage I 
vermelde norm invoeren of stellen zij een 
aanvullende norm voor biota vast.

Or. en

Motivering

Milieukwaliteitsnormen moeten streng genoeg zijn om oppervlaktewater en biota te 
beschermen. Aanvullende normen voor biota zouden de monitoring compliceren.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 68
ARTIKEL 2, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. Uiterlijk 12 maanden na de indiening 
van de inventarissen door de lidstaten doet 
de Commissie een voorstel betreffende 
kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op 
de concentraties van de prioritaire stoffen 
in sedimenten en biota.

Or. en

Motivering

De verplichting voor lidstaten om ervoor te zorgen dat de huidige niveaus in biota in 
sedimenten niet toenemen, maakt het noodzakelijk dat communautaire actie wordt 
ondernomen met betrekking tot kwaliteitsnormen als bepleit in artikel 16, lid 7 van de 
kaderrichtlijn water. Een passend tijdstip zou zijn een jaar nadat de lidstaten verslag hebben 
uitgebracht over hun bevindingen met betrekking tot prioritaire stoffen in sedimenten en 
biota.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 69
ARTIKEL 2, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten moeten voldoen aan 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad en de voor 
de winning van drinkwater gebruikte 
oppervlaktewaterlichamen overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2000/60/EG beheren. 
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Deze richtlijn dient derhalve onverminderd 
de voorschriften waarvoor strengere 
normen nodig zijn, te worden toegepast.

Or. en

Motivering

Overweging 12 moet een artikel worden. In artikel 16 van de kaderrichtlijn water wordt de 
bescherming van de winning van drinkwater expliciet vermeld. Voor drinkwater zijn strengere 
normen nodig dan de in deze richtlijn genoemde milieukwaliteitsnormen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 70
ARTIKEL 2, LID 3 BIS (nieuw)

3 bis. De lidstaten moeten voldoen aan 
Richtlijn 98/83/EG van de Raad van 3 
november 1998 betreffende de kwaliteit van 
voor menselijke consumptie bestemd water 
en de lidstaten zorgen, overeenkomstig 
artikel 7 van Richtlijn 2000/60/EG, voor 
het beheer van de voor winning van 
drinkwater gebruikte oppervlaktewateren. 
Deze richtlijn dient derhalve, onverminderd 
de voorschriften waarvoor strengere 
normen nodig zijn, te worden toegepast.

Or. nl

Motivering

Artikel 16 (lid 1) van de KRW noemt expliciet de bescherming van de drinkwaterwinning. 
Deze richtlijn handelt slechts over de bescherming van gewone waterlichamen. De lichamen 
bestemd voor de onttrekking van drinkwater vereisen meer specifieke maatregelen en 
standaards om meer in overeenstemming te zijn met artikel 7 lid 3 van de KRW (reductie van 
zuivering).

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 71
ARTIKEL 2, LID 3 TER (nieuw)
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3 ter. Gevallen waarin het voldoen aan de 
milieukwaliteitsnormen in 
oppervlaktewaterlichamen technisch 
onhaalbaar is, of aanleiding geeft tot 
disproportionele sociale of economische 
kosten, moeten benoemd worden binnen 
het kader van artikel 4, leden 4, 5 en 6 van 
Richtlijn 2000/60/EG om zo de meest 
kosteneffectieve en milieuvriendelijke 
benadering vast te stellen om aan de 
gestelde doelen, als vastgelegd in artikel 4,  
lid 1, onder a) van Richtlijn 2000/60/EG te 
voldoen.

Or. nl

Motivering

Het is van belang te verzekeren dat artikel 4 KRW van toepassing is vanwege de inherente 
onzekerheid in de MKN-waarden. Deze onzekerheid is een gevolg van het gebrek aan 
onderzoek naar de effecten, monitoring en berekening van de vervuilende stof in kwestie. Om 
aan de richtlijn te voldoen, en om disproportionele kosten te voorkomen (zoals kosten van 
extra behandelingstechnologieën die niet nodig behoeven te zijn) is flexibiliteit nodig. De 
kosten en impact op het milieu kunnen teruggebracht of zelfs voorkomen worden door een 
beperkte tijdsvertraging toe te staan om de huidige maatregelen tijd te geven hun resultaat op 
een effectieve wijze te bereiken.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 72
ARTIKEL 2, LID 4

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met inbegrip 
van de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient indien nodig
voorstellen voor de herziening van de in de 
delen A en B van bijlage I van deze richtlijn 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen in.

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met inbegrip 
van de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient ten minste om 
de vier jaar voorstellen voor de herziening 
van de in de delen A en B van bijlage I van 
deze richtlijn vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen in.

Or. en
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Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de verplichting van de Commissie uit hoofde van artikel 16, 
lid 4, om haar voorstel tenminste om de vier jaar te herzien, gehandhaafd blijft.

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 73
ARTIKEL 2, LID 4

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met inbegrip 
van de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient indien nodig
voorstellen voor de herziening van de in de 
delen A en B van bijlage I van deze richtlijn 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen in.

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met 
systematische gebruikmaking van de 
overeenkomstig Verordening (EG) nr. 
1907/2006 ingestelde databank voor het 
screenen op stoffen die schadelijk zijn voor 
in het water levende organismen, zich 
ophopen of persistent zijn, met inbegrip van 
de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient ten minste om 
de vier jaar voorstellen voor de herziening 
van de in de delen A en B van bijlage I van 
deze richtlijn vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen in.

Or. en

Motivering

Door dit amendement wordt verzekerd dat de Commissie de gegevens die beschikbaar komen 
door REACH gebruikt om verdere prioritaire stoffen op te sporen, en wordt verduidelijkt dat 
de verplichting van de Commissie uit hoofde van artikel 16, lid 4, om haar voorstel tenminste 
om de vier jaar te herzien, gehandhaafd blijft.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 74
ARTIKEL 2, LID 4

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met inbegrip 
van de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient indien nodig

4. De Commissie onderzoekt de vooruitgang 
van wetenschap en techniek, met inbegrip 
van de conclusies van de in artikel 16, lid 2, 
onder a) en b), bedoelde 
risicobeoordelingen, en dient ten minste om 
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voorstellen voor de herziening van de in de 
delen A en B van bijlage I van deze richtlijn 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen in.

de vier jaar voorstellen voor de herziening 
van de in de delen A en B van bijlage I van 
deze richtlijn vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen in.

Or. en

Motivering

Dit amendement verduidelijkt dat de verplichting van de Commissie uit hoofde van artikel 16, 
lid 4, om haar voorstel tenminste om de vier jaar te herzien, gehandhaafd blijft.

Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 75
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De Commissie bestudeert de nieuwste 
wetenschappelijke informatie en de 
nieuwste technieken op het gebied van 
stoffen die zich ophopen in sedimenten en 
biota en bereidt daarvoor MKN voor. 

Or. fi

Motivering

Het ligt meer voor de hand een onderzoek in te stellen naar zich in sedimenten en biota 
ophopende stoffen dan in de aquaeuze fase.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 76
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De milieukwaliteitsnormen in de 
leden 1 - 3 laten de voorwaarden van 
Richtlijn 98/83/EG en van het beheer van 
oppervlaktewaterlichamen die gebruikt 
worden voor onttrekking van drinkwater, 
overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 
2000/60/EG, waarvoor eventueel strengere 
normen gelden, onverlet.  



PE 378.727v01-00 40/139 AM\631286NL.doc

NL

Or. en

Motivering

Het is van belang in de uitvoeringsclausule te specificeren dat de milieukwaliteitsnormen, 
specifieke communautaire eisen voor water dat gebruikt wordt voor menselijke consumptie, 
onverlet laten. 

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 77
ARTIKEL 2, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. De Commissie zal, uiterlijk één jaar 
na de indiening van de inventarissen door 
de lidstaten, de in A en B van bijlage I 
genoemde stoffen evalueren en een voorstel 
indienen over de milieukwaliteitsnormen 
die van toepassing zijn op de concentraties 
van deze stoffen in biota of sedimenten.  
De MKN-waarden voor biota en 
sedimenten worden opgenomen in de 
kolommen 8 en 9 van de delen A en B van 
bijlage I. 

Or. en

Motivering

In artikel 16.7 van de Waterrichtlijn wordt duidelijk verklaard dat de Commissie voorstellen 
zal indienen voor MKN voor oppervlaktewater, sedimenten en biota. In de gegevens over deze 
stoffen van de Commissie wordt duidelijk vermeld dat sommige prioritaire stoffen voorkomen 
in de voedselketen en /of in sedimenten. Dit amendement moet ervoor zorgen dat de 
Commissie voldoet aan haar verplichtingen in het kader van de Waterrichtlijn.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 78
ARTIKEL 2, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. De Commissie zal uiterlijk ......*, in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 21, lid 2 van Richtlijn 2000/60/EG, 
voorstellen doen voor kwaliteitsnormen die 
van toepassing zijn op concentraties van 
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prioritaire stoffen in sedimenten en biota.
* Eén jaar na de goedkeuring van de 
onderhavige richtlijn.  

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de Commissie met het onderhavige voorstel, 
dat geen normen stelt voor sedimenten en biota, niet voldoet aan haar wettelijke verplichting 
volgens artikel 16.7 van de Waterrichtlijn. Aangezien veel van de bio-accumulatieve stoffen 
het beste kunnen worden gemeten bij monsters uit de latere voedselketen, is het van vitaal 
belang dat zo snel mogelijk in deze lacune wordt voorzien.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 79
ARTIKEL 2, LID 5 BIS (nieuw)

5 bis. De Commissie dient uiterlijk een jaar 
na de indiening door de lidstaten van de 
inventarissen, een voorstel in over de 
kwaliteitsnormen die van toepassing zijn op 
de concentraties van de prioritaire stoffen 
in sedimenten en biota. 

Or. en

Motivering

In dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat de Commissie met het onderhavige voorstel, 
dat geen normen stelt voor sedimenten en biota, niet voldoet aan haar wettelijke verplichting 
volgens artikel 16.7 van de Waterrichtlijn. Aangezien veel van de bio-accumulatieve stoffen 
het beste kunnen worden gemeten bij monsters uit de latere voedselketen, is het van vitaal 
belang dat zo snel mogelijk in deze lacune wordt voorzien.

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 80
ARTIKEL 2, LID 5 BIS (nieuw)

(5 bis) Indien het voor het bereiken van de 
milieukwaliteitsnormen nodig is een verbod 
voor bepaalde stoffen uit te vaardigen, 



PE 378.727v01-00 42/139 AM\631286NL.doc

NL

dient de Commissie op communautair 
niveau daartoe strekkende voorstellen in tot 
wijziging van bestaande besluiten of 
invoering van nieuwe maatregelen.   

Or. de

Motivering

De Commissie moet verzocht worden om problemen in waterlichamen die op korte termijn 
doeltreffend  kunnen worden opgelost door productie- en toepassingsbeperkingen van 
individuele stoffen, op communautaire niveau, bindend, met  voor alle lidstaten in gelijke 
mate verplichtende rechtsbesluiten op te lossen, met name in het kader van Verordening /EG) 
nr. 197/2006 van het Europees Parlement en de Raad van 18 december 2006 over de 
registratie, controle, toelating en beperking van chemische stoffen. (REACH).

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 81
ARTIKEL 2, LID 5 TER (nieuw)

5 ter. Indien voor bepaalde installaties, 
stoffen of puntbronnen in verband met de 
tenuitvoerlegging van het principe "de 
vervuiler betaalt" en het voorzorgsbeginsel, 
alsmede de harmonisering van de 
uitvoeringspraktijk in de lidstaten, 
communautaire emissiegrenswaarden 
noodzakelijk zijn of nuttig voor het behalen 
van de milieukwaliteitsnormen, dient de 
Commissie, overeenkomstig artikel 18 van 
Richtlijn 96/61/EG, daartoe voorstellen in.     

Or. de

Motivering

Die Richtlinie 96/61/EG des Rates vom 24. September 1996 übder die integrierte Vermeidung 
und Verminderung der Umweltverschmutzubng sieht das Instrument gemeinschaftlicher 
Emissionsgrenzwerte vor, falls sich insbesondere aufgrund des Informationsaustauschs 
gemäß Artikel 16 der Richtlinie 96/61/EG herausgestellt hat, dass die Gemeinschaft tätig 
werden muss. Gemeinschaftsweite Emissionsgernzwerte sind immer dann geboten, wenn eine 
unterschiedlich strenge Vollzugspraxis der Mitgliedstaaten über lange Jahre zur Verletzung 
der grundlegenden Prinzipien des gemeinschaftlichen Umweltrechts, nämlich des 
Vorsorgeprinzips und des Verursacherprinzips, sowie zu einer vermeidbaren 
Umweltbelastung führt und wenn mit diesem Umstand z.T. wesentliche 
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Wettbewerbsverzerrungen im Binnenmarkt verbunden sind (Umweltdumping).

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 82
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
Om de doelstelling vastgelegd in artikel 2 te 
halen, kunnen de lidstaten beperkingen 
stellen aan het gebruik of de lozing van 
stoffen die verder gaan dan is vastgelegd in 
Richtlijn 91/414/EEG en Richtlijn 
XX/XXXX/EG die deze vervangt, of andere 
communautaire wetgeving.

Or. nl

Motivering

Deze richtlijn voorziet niet in aanvullende emmissiebeheersingsmaatregelen. Daarom moeten 
de lidstaten volledig het recht hebben om zelf zo nodig aanvullende 
emmissiebeheersingsmaatregelen te treffen.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 83
ARTIKEL 2 BIS (nieuw)

Artikel 2 bis
Definitie

In het kader van de onderhavige richtlijn, 
is de onderstaande definitie van toepassing: 
1. "gebruikstijd" is de periode waarin 
bestrijdingsmiddelen die de geïdentificeerde 
prioritaire stof dan wel een 
verontreinigende stof bevatten, volgens 
realistische ramingen van bevoegde 
instanties, kunnen worden gebruikt. 

Or. en
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Motivering

Gekoppeld aan de amendementen 40, 52, 108, 109 en 130. In dit amendement wordt duidelijk 
gemaakt dat bestrijdingsmiddelen moeten worden gemeten in de periode waarin zij worden 
gebruikt. Dit voorkomt dat lagere waarden in de winter het gemiddelde doen dalen zodat zelfs 
langdurige periodes van hoge waarden in de zomer onbedoeld niet zouden worden 
weergegeven.  

Amendement ingediend door Thomas Ulmer

Amendement 84
ARTIKEL 3

Overgangsgebieden voor overschrijding schrappen
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.
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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.

Or. de

Motivering

Die Konzeption von Übergangszonen, in denen eine Verletzung europäischer 
Umweltqualitätsnormen zulässig sein soll und die zudem durch die Mitgliedstaaten mit hohem 
technischem und bürokratischem Aufwand überwacht werden müssten, wird insgesamt 
abgelehnt.

Ein Einhaltung von Umweltqualitätsnomen wird konform zur EG-Wasserrahmenrichtlinie 
und zum Richtlinienvorschlag, Anhang I Teil C, an repräsentativen Messstellen überwacht. 
Die Festlegung von Übergangszonen für jede einzelne Einleitungsstelle erübrigt sich damit.

Die Festlegung von Übergangszonen der an die Einleitungspunkte angrenenden Teile der 
Oberflächenwasserkörper würde bei der Vielzahl der zu betrachtenden Einzelfälle zu einem 
enormen zusätzlichen Vollzugs- und Berichtsaufwand führen. Der Mehraufwand - verglichen 
mit der Überwachung an den repräsentativen Messstellen - stünde in keinem Verhältnis zu 
dem zu erwartenden Nutzen.

Zudem wird eine besondere Überwachung von "Übergangszonen" mit geduldeter 
Grenzwertüberschreitung dann weitgehend gegenstandslos, wenn weitergehende 
emissionsmindernde Anforderungen (Emissionsstandard: "beste verfügbare Techniken") 
gestellt und durchgesetzt werden (vgl. Änderungsantrag zu Artikel 2 Absatz 1).

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 85
ARTIKEL 3

Overgangsgebieden voor overschrijding schrappen
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 
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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.

Or. xm

Motivering

De handhaving van de milieukwaliteitsnormen wordt overeenkomstig de Waterrichtlijn en het 
voorstel voor een verordening, bijlage I, deel C op representatieve meetpunten gecontroleerd. 
De vaststelling van overgangsgebieden voor ieder lozingspunt is derhalve overbodig. 
Bovendien zou de vaststelling van overgangsgebieden voor delen van de aan de lozingspunten 
grenzende oppervlaktewateren in verband met het geweldige aantal  punten, tot grote extra 
uitvoerings- en rapportagekosten leiden. Deze extra inspanning zou, in vergelijking met de 
controle op representatieve punten, in geen verhouding staan tot de te verwachten resultaten.   
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Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 86
ARTIKEL 3

Overgangsgebieden voor overschrijding schrappen
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.

Or. en
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Motivering

De invoering van "overgangsgebieden voor overschrijding" schept rechtsonzekerheid omdat 
hiervoor geen definitie kan worden gegeven. In overeenstemming met artikel 10 van de IPPC-
Richtlijn (96/61/EG) moeten de puntbronnen voldoen aan de MKN. Het toelaten van 
uitzonderingen leidt tot ongewenste besmetting van vis, die besmette gebieden niet mijdt 
(paling e.d.) De Commissie brengt niet voldoende argumenten naar voren voor de invoering 
van dit artikel. Dit voorstel kan leiden tot verwatering van de bestaande wetgeving en de 
doelen van de Waterrichtlijn.    

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 87
ARTIKEL 3

Overgangsgebieden voor overschrijding schrappen
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 



AM\631286NL.doc 49/139 PE 378.727v01-00

NL

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.

Or. en

Motivering

De invoering van "overgangsgebieden voor overschrijding" schept rechtsonzekerheid omdat 
er geen definitie van kan worden gegeven. Het schrappen van dit achterdeurtje vergroot de 
consistentie met de "gecombineerde aanpak" bedoeld in artikel 10 van de IPPC Richtlijn 
(96/61/EG) en in artikel 10 van de Waterrichtlijn nr. 2000/60/EG, waarin wordt bepaald dat 
puntbronnen moeten voldoen aan de MKN. Het toelaten van uitzonderingen zou leiden tot 
ongewenste besmetting van vis die besmette gebieden niet mijdt (paling e.d.) en tot indirecte 
blootstelling van de mens.  

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 88
ARTIKEL 3

Overgangsgebieden voor overschrijding schrappen
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 
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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.

Or. en

Motivering

De overgangsgebieden voor overschrijding worden niet nader gedefinieerd en vormen dan 
ook een excuus voor lozingen, emissies en verliezen van prioritaire stoffen. Overschrijding 
van de grenswaarden kan leiden tot ongewenste besmetting van vis, die een gevaar kan 
opleveren voor de gezondheid van de mens en het milieu en tenslotte voor de visserijsector als 
geheel.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 89
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. Indien er bij één of meer puntbronnen 
geen technische oplossing bestaat om 
afvalwater afdoende te zuiveren kunnen de
lidstaten overgangsgebieden aanwijzen voor 
overschrijding, 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.
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Or. nl

Motivering

Overschrijdingen van de milieukwaliteitsnormen zijn alleen gerechtvaardigd als het technisch 
niet mogelijk is om afvalwater afdoende te zuiveren.

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 90
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 kunnen, per seizoen,  
overgangsgebieden voor overschrijding 
aanwijzen, 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.

Or. en

Motivering

Overgangsgebieden voor overschrijding mogen niet als excuus gaan dienen voor een falende 
tenuitvoerlegging van de richtlijn. Er dienen echter uitzonderingen te worden toegelaten 
tijdens droogte in de zomermaanden of in andere periodes waarin bijzondere 
seizoensomstandigheden de waterlichamen tijdelijk aantasten.

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 91
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 

1. De lidstaten kunnen overgangsgebieden 
voor overschrijding aanwijzen, 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 
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van het desbetreffende oppervlaktewater. van het desbetreffende oppervlaktewater.

Or. fr

Motivering

De instelling van overgangsgebieden voor overschrijding moet op vrijwillige basis 
geschieden en geen systematisch karakter krijgen. De emissiewaarden bij puntbronnen mogen 
slechts bij uitzondering worden overschreden en moeten beheersbaar blijven. 

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 92
ARTIKEL 3, LID 1 BIS (nieuw)

1 bis. De lidstaten nemen, in het kader van 
het in artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde stroomgebiedsbeheersplan een 
actieplan op voor het beperken van de 
omvang en de aanwezigheid van een 
overgangsgebied voor overschrijding, 
teneinde te voldoen aan de gewenste 
milieukwaliteitsnormen.  

Or. en

Motivering

De milieudoelen van de richtlijn worden beklemtoond door de vermelding dat de 
overgangsgebieden voor overschrijding een tijdelijke maatregel moeten zijn en geen middel 
om de voorschriften van de richtlijn te omzeilen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 93
ARTIKEL 3, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Ingeval van grensoverschrijdende 
waterlichamen moet bij de vaststelling van 
overgangsgebieden voor overschrijding 
rekening worden gehouden met de bijdrage 
van de andere betrokken lidstaten. 

tOr. hu
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Motivering

In het geval van grensoverschrijdende waterlichamen zal de hoeveelheid van een prioritaire 
stof die in het water wordt geloosd op grond van een door een lidstaat afgegeven vergunning 
en de toegelaten grenswaarden overschrijdt, niet altijd dalen tot het in de richtlijn 
voorgeschreven niveau, bij het overschrijden van de grens. Overeenstemming met de richtlijn 
moet alleen van de stroomafwaarts gelegen lidstaten worden verlangd als het water hun land 
bereikt met zijn eigen bijdrage aan het al "overschrijdende" water.   

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 94
ARTIKEL 3, LID 3

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.

schrappen

Or. nl

Motivering

Het aanwijzen van overgangsgebieden moet optioneel zijn. Het regelmatig bezien van 
vergunningen en aanpassen aan de stand der techniek is al geregeld in artikel 13 van de 
Richtlijn IPPC en artikel 11 van de kaderrichtlijn water. Het reduceren van 
overgangsgebieden via aanpassing van Beste beschikbare technieken (BAT) leidt er bij de 
IPPC-installaties tot een voorkeur voor “watermaatregelen” boven maatregelen ter 
bescherming van andere compartimenten. Dit is niet in lijn met de integrale afweging volgens 
artikel 7 van de Richtlijn IPPC.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 95
ARTIKEL 3, LID 3

3. De lidstaten voeren de toetsing van de in 3. De lidstaten voeren in 2011 en daarna 
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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.

om de zes jaren, 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. Tijdens de 
toetsing wordt een reductieplan aan de 
bevoegde autoriteiten voorgelegd waarin de 
maatregelen worden vermeld die genomen 
zijn ter vermindering van het gebruik van 
prioritaire stoffen alsmede een opsomming 
gegeven van andere stoffen die in de plaats 
komen van de stoffen in kwestie en die niet 
vallen binnen de werkingssfeer van deze 
richtlijn.  

Or. hu

Motivering

The review of permits must be adjusted in line with the relevant legislation (IPPC and Water 
Framework Directives). The provision on the Reduction Plan is necessary for the installations 
referred to in Directive 96/61/EC so that the discharge into the water of priority substances 
listed in the Annex to this directive can be gradually reduced, and fully eliminated within a 
reasonable time. 

The creation of a procedure will help the installations in implementing this reduction in 
practice, while also creating a monitoring opportunity for the authorities. The listing of the 
substitute substances in the submitted Plan will show the feasible alternatives.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 96
ARTIKEL 3, LID 3

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 

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 
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aangewezen in wateren die gevolgen 
ondervinden van lozingen van prioritaire 
stoffen, geleidelijk te reduceren.

aangewezen in wateren die gevolgen 
ondervinden van lozingen van prioritaire 
stoffen, geleidelijk te reduceren. Deze 
geleidelijke reductie zal slechts 
plaatsvinden om de verbetering van de 
waterkwaliteit die bereikt is als gevolg van 
de door de lidstaten ten uitvoer gelegde 
maatregelen, te weerspiegelen. 

Or. en

Motivering

De geleidelijke reductie van de omvang van overgangsgebieden mag alleen plaatsvinden 
indien de controlemechanismen bij de bron (instrumenten en maatregelen) doeltreffend 
blijken te zijn.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 97
ARTIKEL 3, LID 4

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.

4. De Commissie zal 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, volgens onderstaande 
criteria:
a) De omvang van het overgangsgebied als 
percentage van het desbetreffende 
waterlichaam en van het totale 
wateroppervlak in de lidstaat,
b) Het maximum niveau van de 
overschrijding. 

Or. hu

Motivering

For the operation of the units referred to in Directive 96/61/EC a transitional period is 
necessary to determine an area in which the maximum concentration laid down in the 
directive may be exceeded in relation to the substances in question. At the same time, since we 
are dealing here with substances which are dangerous to the environment and to human 
health alike, limits must be placed on this exceedance. To prevent Member States from using 
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this article to evade compliance with the directive, it is necessary to regulate precisely the 
framework of the article’s scope. This is also important because only in this way is it possible 
to ensure that the discharge into the water of the substances specified in the Annex can be 
kept entirely below the prescribed limit values within a reasonable time for the whole body of 
water.

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 98
ARTIKEL 3, LID 4 BIS (nieuw)

4 bis. Ten aanzien van trechtermondingen 
en kustgebieden moet de Commissie door 
de lidstaten toe te passen methodes 
vaststellen voor de evaluatie van 
milieukwaliteitsnormen, uitgedrukt in een 
gemiddelde jaarwaarde. 

Or. en

Motivering

Trechtermondingen en kustgebieden moeten worden behandeld in overeenstemming met hun 
bijzondere situatie.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 99
ARTIKEL 3 BIS (nieuw)

Artikel 3 bis
Emissiecontrolemethodes van de lidstaten

1. De lidstaten zullen om de doelen van 
artikel 1 te behalen, geïntegreerde plannen 
opstellen voor emissiebeheer en 
afbouwmaatregelen voor prioritaire en 
gevaarlijke prioritaire stoffen in het kader 
van het maatregelenprogramma van artikel 
11 van Richtlijn 2000/60/EG. Deze plannen 
omvatten tenminste: 
a) de resultaten van de onderzoeken 
bedoeld in artikel 4;
b) doeleinden voor bepaalde stoffen, 
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bijvoorbeeld voor volume en massabalans; 
c) sectoriële strategieën voor de 
belangrijkste verontreinigingsbronnen (in 
het bijzonder industrie, landbouw, 
bosbouw, huishoudens, gezondheidsstelsel, 
verkeer);
d) maatregelen ter reductie van diffuse 
verontreiniging als gevolg van verlies van 
stoffen in producten; 
e) maatregelen ter vervanging van 
gevaarlijke prioritaire stoffen; 
f) instrumenten zoals economische 
maatregelen overeenkomstig artikel 9 van 
Richtlijn 2000/60/EG;
g) emissienormen in aanvulling op 
bestaande EG-verordeningen: 
h) maatregelen op het terrein van 
voorlichting, advies en scholing.
2. Bij de opstelling van de plannen dient te 
worden uitgegaan van doorzichtige criteria, 
ze moeten worden getoetst in het kader van 
de herziening van de programma's. De 
lidstaten brengen om de drie jaren aan de 
Commissie en het publiek verslag uit  over 
de voortgang van de uitvoering en over de 
mate waarin de maatregelen hebben 
bijgedragen aan het behalen van de doelen 
van de onderhavige richtlijn.   

Or. en

Motivering

Sluit aan op de artikelen 10 en 16 van de Waterrichtlijn.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 100
ARTIKEL 3 TER (nieuw)

Artikel 3 ter
Geharmoniseerde emissiebeheersmethodes
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1.  Binnen een jaar na de opname in 
Bijlage X, zal de Commissie, om te zorgen 
voor overeenstemming met de onderhavige 
richtlijn en Richtlijn 2000/60/EG, overgaan 
tot evaluatie van de besluiten die relevant 
zijn voor de verordening of het gebruik van 
gevaarlijke prioritaire stoffen of hun 
emissies.
Deze evaluatie zal met name betrekking 
hebben op:     
a) prioritaire stoffen of verontreinigende 
stoffen bedoeld in Richtlijn 91/414/EG en 
het besluit aangaande opname ervan in 
Bijlage I van die richtlijn;
b) prioritaire stoffen of verontreinigende 
stoffen bedoeld in Verordening (EG) nr. 
1907/2006 en het besluit aangaande 
opname in de Bijlagen XIV en XVII 
daarvan en op lijst met in aanmerking 
komende stoffen  (artikel 59, lid 1 van 
Verordening (EG) nr. 1907/2006), alsmede 
besluiten aangaande toelating (artikel 60 
van Verordening (EG) nr. 1907/2006) of 
het voorstellen van maatregelen indien 
duidelijk wordt dat de PNEC is 
overschreden.
2. Wat betreft de puntbronnen bedoeld in 
Richtlijn 96/61/EG zorgt de Commissie 
ervoor dat technieken die leiden tot 
emissies of verliezen van gevaarlijke 
prioritaire stoffen niet mogen worden 
beschouwd als de beste beschikbare 
technieken (BAT) zoals in bedoelde 
richtlijn vastgesteld en dat de documenten 
waarin deze BAT worden beschreven, 
worden gewijzigd. In overeenstemming met 
artikel 18 van Richtlijn 96/61/EG zal de 
Commissie bindende emissiegrenswaarden 
voorstellen voor alle prioritaire stoffen of 
verontreinigende stoffen die afkomstig zijn 
uit IPPC-installaties.
3. Ter ondersteuning van de in artikel 3 
omschreven plannen, zal de Commissie 
uiterlijk aan het eind van 2008 een concept 
hebben opgesteld voor een strategie van 
emissiebeheer bij puntbronnen en diffuse 
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bronnen.
4. Wanneer duidelijk wordt dat de doelen 
van deze richtlijn niet worden behaald, zal 
de Commissie nieuwe voorschriften op 
Europees niveau opstellen, in 
overeenstemming met de procedure van 
artikel 251 van het Verdrag.  

Or. en

Motivering

Zorgt voor de nodige samenhang tussen de diverse onderdelen van de communautaire 
wetgeving.

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 101
ARTIKEL 4

Artikel 4
Inventaris van emissies, lozingen en 

verliezen

schrappen

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.
2. De referentieperiode voor de meting van 
de waarden voor verontreinigende stoffen 
die in de in lid 1 bedoelde inventarissen 
worden opgenomen, is een jaar tussen 2007 
en 2009. 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.
3. De lidstaten stellen de Commissie tegelijk 
met de rapportage van de 
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stroomgebiedbeheersplannen 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/60/EG in kennis van de 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
opgestelde inventarissen met inbegrip van 
de desbetreffende referentieperioden.
4. De lidstaten actualiseren hun 
inventarissen als onderdeel van de toetsing 
van de in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde analyses. De 
referentieperiode voor de vaststelling van 
de waarden in de geactualiseerde 
inventarissen is het jaar voor 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 voor de afronding van die 
analyse. De lidstaten publiceren de 
geactualiseerde inventarissen in hun 
geactualiseerde 
stroomgebiedbeheersplannen zoals bepaald 
in artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG.
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.
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.

Or. nl

Motivering

De in artikel 4 voorgestelde inventarisatie moet reeds op grond van de EU-verordening E-
PRTR en art. 5 van de kaderrichtlijn water worden uitgevoerd. Dit tekstvoorstel 
bewerkstelligt dat deze richtlijn eenvormig aansluit bij de definities, doelstellingen en 
voorschriften van de kaderrichtlijn water, waardoor interpretatieverschillen worden 
voorkomen.
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Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 102
ARTIKEL 4

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.

De lidstaten zorgen ervoor dat 
overeenkomstig de 
rapportageverplichtingen bedoeld in artikel 
15 van Richtlijn 2000/60/EG, 
bijzonderheden van emissies worden 
verstrekt om aan te tonen dat sprake is van 
een geleidelijke reductie van prioritaire 
stoffen en de eliminatie van gevaarlijke 
prioritaire stoffen, bedoeld in Deel A van 
bijlage 1, voor elk stroomgebied of gedeelte 
daarvan op hun grondgebied. 

2. De referentieperiode voor de meting van 
de waarden voor verontreinigende stoffen 
die in de in lid 1 bedoelde inventarissen 
worden opgenomen, is een jaar tussen 2007 
en 2009. 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.
3. De lidstaten stellen de Commissie tegelijk 
met de rapportage van de 
stroomgebiedbeheersplannen 
overeenkomstig artikel 15, lid 1, van 
Richtlijn 2000/60/EG in kennis van de 
overeenkomstig lid 1 van dit artikel 
opgestelde inventarissen met inbegrip van 
de desbetreffende referentieperioden.
4. De lidstaten actualiseren hun 
inventarissen als onderdeel van de toetsing 
van de in artikel 5, lid 2, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde analyses. De 
referentieperiode voor de vaststelling van 
de waarden in de geactualiseerde 
inventarissen is het jaar voor de afronding 
van die analyse. Voor prioritaire stoffen of 
verontreinigende stoffen die onder Richtlijn 
91/414/EEG vallen, mogen de waarden 
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worden berekend als het gemiddelde van de 
drie jaren voor de afronding van die 
analyse. De lidstaten publiceren de 
geactualiseerde inventarissen in hun 
geactualiseerde 
stroomgebiedbeheersplannen zoals bepaald 
in artikel 13, lid 7, van Richtlijn 
2000/60/EG.
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.
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.

Or. en

Motivering

Deze herziene tekst is in overeenstemming met de Waterrichtlijn. maar vermijdt tegelijkertijd 
onnodige en kostbare extra rapportage-eisen. De bestaande eisen ten aanzien van de controle 
op de toestand van het oppervlaktewater, die opgenomen zijn in artikel 15 van de 
Waterrichtlijn, volstaan.   

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 103
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, 
eventueel met kaarten, op van de emissies, 
lozingen en verliezen en hun bronnen van 
alle in de delen A en B van bijlage I 
vermelde prioritaire stoffen en 
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verontreinigende stoffen, met inbegrip van 
hun concentraties in sedimenten en biota..

De lidstaten nemen in de inventaris alle 
emissiebeheersmaatregelen op die genomen 
zijn voor prioritaire stoffen en 
verontreinigende stoffen die voorkomen in 
de delen A en B van bijlage I.

Or. en

Motivering

Er dient duidelijk te worden gepreciseerd dat in de inventaris de bronnen van de emissies, 
lozingen en verliezen van prioritaire stoffen en verontreinigende stoffen moeten worden 
vermeld, alsmede de concentraties in sedimenten en biota. In verband met de doorzichtigheid 
dienen hiervan kaarten te worden gemaakt. Gezien de verplichtingen van de lidstaten inzake 
reductie of eliminatie van prioritaire stoffen, dienen de lidstaten informatie over dergelijke 
maatregelen in hun inventaris op te nemen. 

Amendement ingediend door Ambroise Guellec

Amendement 104
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 of andere 
beschikbare gegevens, stellen de lidstaten 
voor elk stroomgebied of gedeelte daarvan 
op hun grondgebied een inventaris op van de 
emissies, lozingen en verliezen uit 
oorspronkelijke bronnen van in bijlage I 
vermelde prioritaire stoffen (zowel 
puntbronnen als diffuse bronnen van 
verontreiniging).

Or. fr

Motivering

Het eerste gedeelte van het amendement is bedoeld om andere informatiebronnen toe te 
voegen bij de opstelling van de inventaris, want de gegevens die gebruikt werden voor de 
stand van zaken in 2004 dateren voor het merendeel uit 2002, sindsdien zijn echter 
informatieverwervingsprogramma's gebruikt om de kennis te verbeteren.
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Het tweede gedeelte van het amendement is bedoeld ter ondersteuning van het 
voorzorgsbeginsel bij verontreinigende stoffen, dat ervan uitgaat dat verontreiniging aan de 
bron moet worden bestreden, maar beperkt het onderzoek naar "alle" oorspronkelijke 
bronnen (het woord "alle" wordt geschrapt) als aansporing om tenminste onderzoek te
verrichten naar de belangrijkste oorspronkelijke bronnen.    

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 105
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. Prioritaire stoffen en 
verontreinigde stoffen die vrijkomen uit 
sedimenten ten gevolge van 
scheepvaartverkeer, baggerwerkzaamheden 
of natuurlijke omstandigheden worden niet 
aangemerkt als zijnde verliezen.

Or. nl

Motivering

In sedimentatie zijn ‘oude’  prioritaire stoffen aanwezig die op een eerder tijdstip zijn geloosd 
en afgezonken. Ten gevolge van turbulentie door ten eerste scheepvaartverkeer, ten tweede 
baggerwerkzaamheden en ten derde natuurlijke omstandigheden (zoals stormen en 
getijdewerking) kunnen deze oude stoffen vrijkomen en zich mengen in het oppervlaktewater. 
Met dit amendement wordt getracht om deze zaken uit de definitie ‘verliezen’ te houden 
omdat het hier vooral gaat om herdistributie van deze stoffen en niet om nieuwe verliezen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 106
ARTIKEL 4, LID 1

1. Op basis van de overeenkomstig de 
artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG en 

1. Op basis van de overeenkomstig de 
artikelen 5 en 8 van Richtlijn 2000/60/EG en 
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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.

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 
Bijlage II of de delen A en B van bijlage I 
vermelde prioritaire stoffen en 
verontreinigende stoffen.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen die stoffen aan de lijst toevoegen die de Commissie nog moet 
beoordelen als logisch gevolg van de in 2001 aangenomen tekst. De lidstaten moeten deze 
stoffen in hun inventaris opnemen.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 107
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. Stoffen die voldoen aan artikel 2, 
lid 1 worden niet in de inventaris 
opgenomen.

Or. en

Motivering

Stoffen die aantoonbaar voldoen aan artikel 2, lid 1, hoeven niet in de inventaris te worden 
opgenomen.
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 108
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, worden deze waarden echter 
berekend als gemiddelde over de 
gebruiksperiode.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen 40 en 52. In dit amendement wordt duidelijk gemaakt dat 
bestrijdingsmiddelen moeten worden gemeten in de periode waarin zij worden gebruikt. Dit 
voorkomt dat lagere waarden in de winter het gemiddelde doen dalen zodat zelfs langdurige 
periodes van hoge waarden in de zomer onbedoeld niet zouden worden weergegeven.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 109
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, worden de waarden 
berekend als het gemiddelde over de 
gebruiksperiode en in ieder geval vóór de 
afronding van die analyse.

Or. Enl

Motivering

Gekoppeld aan de amendementen 40 en 52 en 108. In dit amendement wordt duidelijk 
gemaakt dat bestrijdingsmiddelen moeten worden gemeten in de periode waarin zij worden 
gebruikt. Dit voorkomt dat lagere waarden in de winter het gemiddelde doen dalen zodat zelfs 
langdurige periodes van hoge waarden in de zomer onbedoeld niet zouden worden 
weergegeven.
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Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 110
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 in 2012 of de 
emissies, lozingen en verliezen zoals die in 
de inventaris zijn vermeld, naar 
verwachting uiterlijk in 2015  kunnen
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
en stopzetting. De Commissie legt een 
verslag over deze controle voor aan het 
Europees Parlement en de Raad. Indien uit 
het verslag blijkt dat het behalen van de 
vereiste resultaten onwaarschijnlijk is, stelt 
zij in 2013 de nodige communautaire 
maatregelen voor ingevolge artikel 251 van 
het EG-Verdrag. 

Or. en

Motivering

Volgens artikel 4, lid 1 van de Waterrichtlijn zullen de lidstaten de nodige maatregelen ten 
uitvoer leggen overeenkomstig artikel 16, leden 1 en 8 met het doel om geleidelijk de 
verontreiniging terug te dringen of stop te zetten. Het is dan ook onaanvaardbaar dat tot het 
einde (2025) wordt gewacht om na te gaan in hoeverre aan de eisen wordt voldaan. Een 
dergelijke controle moet tenminste halverwege plaatsvinden en indien blijkt dat de doelen 
waarschijnlijk niet gehaald zullen worden, moeten op Europees niveau maatregelen worden 
genomen.   

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 111
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 in 2012 of de 
emissies, lozingen en verliezen zoals die in
de inventaris zijn vermeld, uiterlijk in 2015 
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
en stopzetting en brengt over de resultaten 
en conclusies verslag uit aan het Europees 
Parlement en stelt de nodige maatregelen 
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voor om aan de verplichtingen te voldoen..

Or. en

Motivering

Volgens artikel 41, lid 1 van de Waterrichtlijn nr. 2000/60/EG moet in 2015 aan de 
verplichting tot vermindering worden voldaan en het is dan ook onnodig tien jaar te wachten 
met de beoordeling. 

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 112
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 2015
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
en stopzetting.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 41, lid 1 van de Waterrichtlijn nr. 2000/60/EG moet in 2015 aan de 
verplichting tot vermindering worden voldaan en het is dan ook onnodig tien jaar te wachten 
met de beoordeling.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 113
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 2015
voldoen aan de in artikel 4, lid 1, onder a), 
punt iv), van Richtlijn 2000/60/EG 
vastgestelde verplichtingen tot vermindering 
en stopzetting.
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Or. en

Motivering

Volgens artikel 41, lid 1 van de Waterrichtlijn nr. 2000/60/EG moet in 2015 aan de 
verplichting tot vermindering worden voldaan en het is dan ook onnodig tien jaar te wachten 
met de beoordeling. De Commissie levert de methode voor het opstellen van de inventaris.

Amendement ingediend door Henrik Lax

Amendement 114
ARTIKEL 4, LID 6 BIS (nieuw)

6 bis. De Commissie stelt in ......* 
emissiebeheersmethodes op voor alle 
puntbronnen, die gebaseerd zijn op de beste 
beschikbare technieken en als minimum 
door de lidstaten moeten worden toegepast.
* Eén jaar na goedkeuring van de 
onderhavige richtlijn.

Or. en

Motivering

Volgens artikel 16, lid 8 van Richtlijn 2000/60/EG werd de Commissie verondersteld in 2006  
methodes voor te stellen voor emissiebeheer bij puntbronnen. Aangezien de Commissie in 
gebreke is gebleven, moet zij binnen een jaar aan deze verplichting voldoen.    

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 115
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Maatregelen ter vermindering van de 

verontreiniging door prioritaire stoffen en 
gevaarlijke prioritaire stoffen

1. Voor het bereiken van vermindering 
van de verontreiniging door prioritaire 
stoffen en gevaarlijke prioritaire stoffen, 
die is vastgesteld in artikel 4, lid 1, letter 
a, onder iv) van Richtlijn 2000/60/EG, 
zien de lidstaten erop toe dat in het 
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maatregelenprogramma in het kader van 
artikel 11 van deze richtlijn ook rekening 
wordt gehouden met controlemaatregelen 
die betrekking hebben op de puntbronnen 
en de diffuse bronnen van 
verontreiniging, en de MKN die in deze 
richtlijn worden vastgesteld. 

2. De lidstaten bepalen wanneer er 
behoefte bestaat aan evaluatie van de 
uitvoering van bestaande maatregelen of 
de invoering van nieuwe maatregelen 
voor vermindering van of de controle op 
verontreiniging door prioritaire stoffen en 
gevaarlijke prioritaire stoffen op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG en 
om de daarin opgenomen doelen te 
behalen.
Vervolgens komt de Commissie op 
communautair niveau met passende 
maatregelen. 
 

3. Indien prioritaire stoffen of gevaarlijke 
prioritaire stoffen onder andere Europese 
wetgeving over verontreinigende stoffen 
vallen (Richtlijn 91/414/EEG, 
Verordening (EG) nr. 1907/2006 of 
Richtlijn 96/61/EG), hebben de 
bepalingen in de onderhavige richtlijn 
voorrang bij alle zaken die 
verontreinigende stoffen in water 
betreffen.  

Or. en

Motivering

Controlemaatregelen moeten worden overwogen bij de opstelling van het 
maatregelenprogramma. Het vaststellen van de MKN zou een aanscherping van het 
zuiveringssysteem betekenen zonder een verbetering van de bescherming van de 
oppervlaktewaterlichamen. Controles aan de bron hebben een belangrijk effect op 
emissiereductie bij deze duurzame aanpak, zodat de doelstellingen van de Waterrichtlijn 
kunnen worden gehaald.
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Gevaarlijke prioritaire stoffen die in het kader van de onderhavige richtlijn als 
waterverontreinigende stoffen worden aangemerkt, moeten onderworpen zijn aan controles 
en maatregelen om de verontreiniging door deze stoffen van waterlichamen een halt toe te 
roepen, zelfs als ze voor gebruik zijn toegelaten door andere wetgeving.  

Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 116
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Maatregelen ter vermindering van de 

verontreiniging door prioritaire stoffen
1. Voor het bereiken van een 
vermindering van de verontreiniging door 
prioritaire stoffen, die is vastgesteld  
overeenkomstig artikel 4, lid 1, letter a, 
onder iv) van Richtlijn 2000/60/EG, zien 
de lidstaten erop toe dat in het 
maatregelenprogramma in het kader van 
artikel 11 van deze richtlijn ook rekening 
wordt gehouden met controlemaatregelen 
die betrekking hebben op de puntbronnen 
en de diffuse bronnen van 
verontreiniging, en de MKN die in deze 
richtlijn worden vastgesteld. 
In deze maatregelen moet voorts rekening 
worden gehouden met het feit dat bij 
stoffen die in natuurlijke toestand 
voorkomen of ontstaan als gevolg van 
natuurlijke processen, eliminatie of 
geleidelijke eliminatie van alle potentiële 
bronnen onmogelijk is.
2. De lidstaten zien erop toe dat de in lid 1 
bedoelde maatregelen economisch 
levensvatbaar en technisch haalbaar zijn, 
zoals bedoeld in artikel 4, lid 4 van 
Richtlijn 2000/60/EG.
3. De lidstaten houden vanzelfsprekend 
rekening met bestaande maatregelen, die 
in de toepasselijke communautaire 
wetgeving zijn opgenomen. 
4. Zonodig moeten de lidstaten, op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
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bepalen of er reden is de 
tenuitvoerlegging van bestaande 
maatregelen te herzien of nieuwe 
maatregelen in te voeren ter vermindering 
van en controle op de verontreiniging 
door prioritaire stoffen. Eventueel stelt de 
Commissie geëigende maatregelen op 
communautair niveau voor.

Or. en

Motivering

Het belang van de Waterrichtlijn wordt bevestigd door verwijzing naar de bepalingen 
daarvan en er wordt een einde gemaakt aan de verwarring over de betekenis van 
"economisch levensvatbaar en technisch haalbaar". 

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 117
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Toezicht op de uitvoering

Indien de in het kader van de 
milieukwaliteitsnormen vastgestelde 
waarden veelvuldig worden overschreden, 
sporen de lidstaten de bron op en nemen 
doeltreffende en passende maatregelen en 
stimuleringsmaatregelen in het kader van 
diverse instrumenten waarin Richtlijn 
2000/60/EG voorziet, zoals de "aanvullende 
maatregelen", bedoeld in artikel 11, lid 4 
en in Deel B van bijlage VI van die 
richtlijn.  

Or. en

Motivering

Indien de in de milieukwaliteitsnormen vastgelegde waarden veelvuldig worden 
overschreden, dienen doeltreffende en passende maatregelen alsmede 
stimuleringsmaatregelen te worden genomen. Afgezien van de beschikbare 
rechtsinstrumenten dienen ook de beschikbare "aanvullende maatregelen" te worden 
genoemd als mogelijke oplossing, aangezien stimuleringsmaatregelen met een vrijwillig 
karakter vaak doeltreffender zijn dan een strikt juridische aanpak. Dit zal het draagvlak voor 
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de richtlijn in het bijzonder en voor milieuwetgeving in het algemeen vergroten.    

Amendement ingediend door Anne Laperrouze

Amendement 118
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Verslag van de Commisie

In het kader van het verslag over de 
tenuitvoerlegging van artikel 18, lid 1 van 
Richtlijn 2000/60/EG, verricht de 
Commissie een officiële evaluatie van alle 
communautaire rechtshandelingen die, 
direct of indirect, gericht zijn op de goede 
kwaliteit van het water. Deze evaluatie biedt 
de mogelijkheid tot aanpassing of invoering 
van communautaire maatregelen. 

Or. fr

Motivering

In het voorstel voor een richtlijn heeft de Commissie geen nieuwe controlemaatregelen voor 
emissies opgenomen met het argument dat dit ten aanzien van de geldende teksten en de in het 
EP en de Raad in onderzoek zijnde teksten, onnodig was. Deze situatie kan zich wijzigen. Dan 
moet de Raad, in aanvulling op de rapportageverplichtingen in artikel 18 van de 
kaderrichtlijn, haar keuze om al dan niet met voorstellen te komen of zelfs aanpassingen voor 
te stellen, staven.   

Amendement ingediend door Åsa Westlund

Amendement 119
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Grensoverschrijdende kwesties

Indien een lidstaat vaststelt dat een 
bepaalde bron van een prioritaire stof een 
verontreinigingsprobleem veroorzaakt en 
nationale maatregelen alleen onvoldoende 
zijn en het verontreinigingsprobleem 
doeltreffende op Europees niveau kan 
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worden opgelost, kan de lidstaat, in 
overeenstemming met artikel 12 van 
Richtlijn 2000/60/EG, de Europese 
Commissie daarvan op de hoogte stellen. In 
antwoord op een dergelijk verzoek stelt de 
Europese Commissie, binnen een jaar na 
ontvangst van de kennisgeving, passende 
communautaire maatregelen voor, die bij 
voorkeur gebaseerd zijn op een bestaand 
wetgevingsinstrument.  

Or. en

Motivering

Prioritaire stoffen die via de atmosfeer of via rivieren worden verspreid, kunnen grote 
overschrijdingen van de MKN in de lidstaten teweegbrengen. Nationale maatregelen zijn niet 
altijd voldoende om de concentratie in het milieu voldoende te reduceren, omdat het 
merendeel van de emissies in één of meer andere landen plaatsvindt. In dergelijke gevallen 
moeten de lidstaten de Commissie op de hoogte kunnen brengen (artikel 12 van Richtlijn 
2006/60/EG). De Commissie moet een onderzoek instellen en communautaire maatregelen 
voorstellen om het probleem op te lossen.  

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 120
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 11 (Richtlijn 2000/60/EG)

Artikel 4 bis
Richtlijn 2000/60/EG wordt als volgt 
gewijzigd:
1. De tekst van artikel 11 luidt als volgt:
"Artikel 11 
Iedere lidstaat draagt er zorg voor dat voor 
elk stroomgebiedsdistrict of voor het op zijn 
grondgebied gelegen deel van een 
internationaal stroomgebiedsdistrict een 
maatregelenprogramma is opgesteld 
waarin rekening is gehouden met de 
resultaten van de krachtens artikel 5 
voorgeschreven analyses en de 
inventarissen bedoeld in artikel 4 van
Richtlijn xx/2000/EG*, teneinde de 
doelstellingen van artikel 4 te 
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verwezenlijken. Deze 
maatregelenprogramma's kunnen 
verwijzen naar maatregelen die 
voortvloeien uit de nationale wetgeving en 
op geheel het grondgebied van een lidstaat 
betrekking hebben. Een lidstaat kan zo 
nodig maatregelen nemen die op alle 
stroomgebiedsdistricten en/of de op zijn 
grondgebied gelegen delen van 
internationale stroomgebiedsdistricten van 
toepassing zijn"._________
* Verwijzing naar deze richtlijn"

2. Artikel 18, lid 2, letter e) wordt als volgt 
gewijzigd:
"e) een samenvatting van overeenkomstig 
artikel 16 ontwikkelde voorstellen, 
beheersingsmaatregelen en strategieën of 
andere communautaire 
beheersingsmaatregelen;"
3. Het volgende lid 6 wordt toegevoegd aan 
artikel 18:
"6. Indien de rapportage van de Commisie 
aantoont dat de tenuitvoerlegging van de 
richtlijn als geheel of van specifieke 
bepalingen, met name wat betreft 
beheersingsmaatregelen in het kader van 
artikel 16, te wensen overlaat, doet de 
Commissie uiterlijk op ...... ** voorstellen 
voor communautaire maatregelen"    
___________
** 18 maanden na de publicatie van dit verslag.

4. 

Or. en

Motivering

Er bestaat behoefte aan een kruisverwijzing in het maatregelenprogramma in het kader van 
de Waterrichtlijn naar de nieuwe verplichting van een inventaris voor 
beheersingsmaatregelen voor prioritaire stoffen. Voorts dient in het Commissieverslag, 
gezien de afwezigheid van communautaire maatregelen voor de beheersing van
verontreiniging in het kader van deze richtlijn, ook te worden geëvalueerd of andere relevante 
communautaire instrumenten de maatregelen van artikel 16 tot een goed einde hebben 
gebracht. Tenslotte dient er een instrument komen dat een impuls geeft aan communautair 
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optreden indien uit het verslag blijkt dat de tenuitvoerlegging te wensen overlaat.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 121
ARTIKEL 5, LID 1 BIS (nieuw)

Uiterlijk op ......*, onderzoekt de 
Commissie of een in bijlage X van Richtlijn 
2000/60/EG  opgenomen prioritaire stof, 
moet worden aangemerkt als een 
gevaarlijke prioritaire stof en dient zij 
daartoe een voorstel in.
* twaalf maanden na wijzigingen in bijlage 
XIII van Richtlijn /EG) nr. 1907/2006.

Or. en

Motivering

De PBT-criteria in REACH vertonen tekortkomingen. Ze zijn zo rigide dat bijna geen PBT's 
worden opgespoord. Helaas zijn dezelfde criteria toegepast bij de herziening van bijlage X 
van Richtlijn 2000/60/EG. De Commissie dient, binnen zes maanden na de wijziging van de 
criteria voor PBT's in REACH, met een voorstel te komen ter herziening van bijlage X. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 122
ARTIKEL 9, LID 1, ALINEA 1

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van de tekst 
van die bepalingen en een correlatietabel 
tussen die bepalingen en deze richtlijn.

1. De lidstaten doen de nodige wettelijke en 
bestuursrechtelijke bepalingen in werking 
treden om uiterlijk [18 maanden na de 
inwerkingtreding van deze richtlijn] aan 
deze richtlijn te voldoen. Zij stellen de 
Commissie onverwijld in kennis van de tekst 
van die bepalingen en overleggen een 
correlatietabel tussen die bepalingen en deze
richtlijn.

Or. en



AM\631286NL.doc 77/139 PE 378.727v01-00

NL

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 123
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, KOLOM TITELS 7 BIS EN 7 TER (nieuw)

(7 bis) (7 ter)

MKN biota MKN sedimenten

Or. en

Motivering

In overeenstemming met artikel 16, lid 7 van de Waterrichtlijn, dat bepaalt dat de Commissie 
voorstellen zal indienen voor MKN in oppervlaktewater, sedimenten en biota, en met de 
amendementen 4 - 9 op artikel 2, lid 3 en amendement 11 op artikel 2, lid 4, alinea A (nieuw) 
van dezelfde auteur. In bijlage I moeten twee nieuwe kolommen worden opgenomen met de 
MKN-waarden voor biota en sedimenten. 

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 124
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 16

Door de Commissie voorgestelde tekst
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

(16) Hexachloorbenzeen 118-74-1 0.01 0.01 0.05 0.05

Amendement van het Parlement
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(16) Hexachloorbenzeen 118-74-1 0.0002 0.0002 0.002 0.002
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Or. en

Motivering

Cijfers gewijzigd volgens voorstel van DG Milieu voor interdepartementaal overleg.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 125
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 17

Door de Commissie voorgestelde tekst
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(17) Hexachloorbutadieen 87-68-3 0.1 0.1 0.6 0.6

Amendement van het Parlement
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(17) Hexachloorbutadieen 87-68-3 0.03 0.03 0.04 0.04

Or. en

Motivering

Cijfers gewijzigd volgens voorstel van DG Milieu voor interdepartementaal overleg.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 126
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 20



AM\631286NL.doc 79/139 PE 378.727v01-00

NL

Door de Commissie voorgestelde tekst
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(20) Lood en zijn verbindingen 7439-92-1 7.2 7.2 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Amendement van het Parlement
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(20) Lood en zijn verbindingen 7439-92-1 2.1 2.1 2.8 2.8

Or. en

Motivering

Cijfers gewijzigd volgens voorstel van DG Milieu voor interdepartementaal overleg.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 127
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 23

Door de Commissie voorgestelde tekst
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS 

nummer
JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(23) Kwik en zijn verbindingen 7440-02-0 20 20 niet van 
toepassing

niet van 
toepassing
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Amendement van het Parlement
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Nr. Naam van de stof CAS 
nummer

JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakte-
wateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewateren

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte-
wateren

(23) Kwik en zijn verbindingen 7440-02-0 3.8 3.8 13. 6 13.6

Or. en

Motivering

Cijfers gewijzigd volgens voorstel van DG Milieu voor interdepartementaal overleg.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 128
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 33 BIS (nieuw)

Amendement van het Parlement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS nummer JG-MKN 

Landopper-
vlaktewateren

JG-MKN

Andere 
oppervlakt
ewateren

MAC-
MKN

Landoppe
r-
vlaktewat
eren

MAC-
MKN
Andere 
oppervlak
tewateren

(33 bis) Vrij cyanide 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendement 193. De voorgestelde normen berusten op gegevens over 
toxiciteit voor vis en de EU-grenswaarde voor totaal cyanide in drinkwater (Richtlijn 
98/83/EG van de Raad van 3 november 1998 betreffende de kwaliteit van voor menselijke 
consumptie bestemd water).



AM\631286NL.doc 81/139 PE 378.727v01-00

NL

Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 129
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, REGEL 33 TER (nieuw)

Nr. Naam van de stof CAS nummer JG-MKN 

Landopper-
vlaktewater
en

JG-MKN

Andere 
oppervlakt
ewateren

MAC-MKN

Landopper-
vlaktewater
en

MAC-MKN
Andere 
oppervlakte
wateren

Perfluorverbindingen (PFC's)

Perfluoroctaansulfonzuur 
(PFOS)

1763-23-1

Kaliumzout 2795-39-3

Ammoniumzout 29081-56-9

Lithiumzout 29457-72-5

Diethanolaminezout (DEA-
zout)

70225-39-5

Perfluoroctaanzuur (PFOA) 335-67-1

(33 ter)

Ammoniumperfluoroctanoaat 3825-26-1

∑=0.3 ∑=0.3

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendement 210: Op de lange termijn zullen PFC-emissies en -verliezen naar 
het water ophouden. De voorgestelde milieukwaliteitsnorm moet ervoor zorgen dat in 2015 
eenvoudige behandelingen als oeverfiltratie volstaan om drinkwater uit Europees 
oppervlaktewater te bereiden, dat landbouwgrond bij overstromingen niet verontreinigd raakt 
en dat vis voor menselijke consumptie geschikt is.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 130
BIJLAGE I, DEEL A, TABEL, LEGENDA 2

Tekst voorgesteld door de Commissie

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS nummer1 JG-MKN21 JG-MKN21 MAC-MKN MAC-MKN

21 Deze parameter is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN).
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Amendement van het Parlement

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Nr. Naam van de stof CAS nummer1 JG-MKN21 JG-MKN21 MAC-MKN MAC-MKN

21 Deze parameter is de milieukwaliteitsnorm uitgedrukt als jaargemiddelde (JG-MKN). Voor 
prioritaire stoffen en verontreinigende stoffen die ontstaan door gebruik dat onder Richtlijn 
91/414/EEG valt, wordt bemonsterd tijdens de gebruiksperiode.

Or. en

Motivering

Gekoppeld aan amendementen 40, 52, 108 en 109 en bedoeld ter voorkoming van nodeloos 
bemonsteren in de winter, als er geen bestrijdingsmiddelen gebruikt worden.

Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 131
BIJLAGE I, DEEL C, LID 1

1. Kolommen 4 en 5: Voor elk 
oppervlaktewater vereist naleving van de 
JG-MKN dat voor elk representatief 
monitoringpunt in dit water het 
rekenkundig gemiddelde van de op 
verschillende tijdstippen in de loop van het 
jaar gemeten concentraties onder de norm 
ligt.

schrappen

Or. nl

Motivering

Dit punt bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.
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Amendement ingediend door Jan Mulder en Jules Maaten

Amendement 132
BIJLAGE I, DEEL C, LID 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.

schrappen

Or. nl

Motivering

Dit punt bevat een herhaling van de kaderrichtlijn water. Artikelen 2 en 4 van de 
kaderrichtlijn water geven immers al aan welke rol de milieukwaliteitsnormen spelen in het 
kader van het realiseren van de milieudoelstellingen. In de kaderrichtlijn water is eveneens 
aangegeven op welke wijze de toestand van het water gemonitord moet worden. Verder staat 
in Deel A van bijlage I dat de milieukwaliteitsnormen zijn uitgedrukt in een jaargemiddelde 
waarde of een waarde voor de maximaal aanvaardbare concentratie. Bijlage 1, deel C, 
punten 1 en 2 zijn daarmee overbodig en kunnen worden geschrapt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 133
BIJLAGE I, DEEL C, LID 2 BIS (nieuw)

2 bis. Kolom 7 bis: Voor elk 
oppervlaktewater vereist naleving van de 
MKN in biota dat de gemeten concentraties 
in weefsel (nat gewicht) onder de norm ligt. 
Monitoring vindt ten minste een keer per 
jaar plaats tenzij de technische kennis en 
het oordeel van deskundigen een andere 
frequentie rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

De monitoringvereisten van de KRW houden in dat prioritaire stoffen eens per maand 
bemonsterd worden tenzij de technische kennis of het oordeel van deskundigen een lagere 
frequentie rechtvaardigt. Aangezien sediment en biota accumulatiematrices zijn, hoeft er niet 
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zo vaak bemonsterd te worden als in de waterfase.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 134
BIJLAGE I, DEEL C, LID 2 TER (nieuw)

2 ter. Kolom 7 ter: Voor elk 
oppervlaktewater vereist naleving van de 
MKN in sediment dat de gemeten 
concentraties in oppervlaktesediment 
(droog gewicht) onder de norm ligt. 
Monitoring vindt ten minste een keer per 
drie jaar plaats tenzij de technische kennis 
en het oordeel van deskundigen een andere 
frequentie rechtvaardigen.

Or. en

Motivering

De monitoringvereisten van de KRW houden in dat prioritaire stoffen eens per maand 
bemonsterd worden tenzij de technische kennis of het oordeel van deskundigen een lagere 
frequentie rechtvaardigt. Aangezien sediment en biota accumulatiematrices zijn, hoeft er niet 
zo vaak bemonsterd te worden als in de waterfase.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 135
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 1

3. Met uitzondering van cadmium, lood, 
kwik en nikkel (hierna "metalen" 
genoemd) worden de in deze bijlage 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen (MKN) 
uitgedrukt als totale concentratie in het 
volledige watermonster. Voor metalen heeft 
de MKN betrekking op de opgeloste 
concentratie, d.w.z. de opgeloste fase van 
een watermonster die wordt verkregen door 
filtratie over een filter van 0,45 µm of een 
gelijkwaardige voorbehandeling.

3. De in deze bijlage vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen (MKN) worden 
uitgedrukt als totale concentratie in het 
volledige watermonster.

Or. en
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Motivering

De biologische beschikbaarheid van metalen is niet statisch maar varieert in de tijd 
afhankelijk van de condities. In vis kunnen grote hoeveelheden metalen accumuleren, hetgeen 
nadelig is voor de vruchtbaarheid en de larfontwikkeling. De MKN voor metalen moeten 
daarom ook als totale concentratie worden uitgedrukt.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 136
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 1

3. Met uitzondering van cadmium, lood, 
kwik en nikkel (hierna "metalen" 
genoemd) worden de in deze bijlage 
vastgestelde milieukwaliteitsnormen (MKN) 
uitgedrukt als totale concentratie in het 
volledige watermonster. Voor metalen heeft 
de MKN betrekking op de opgeloste 
concentratie, d.w.z. de opgeloste fase van 
een watermonster die wordt verkregen door 
filtratie over een filter van 0,45 µm of een 
gelijkwaardige voorbehandeling.

3. De in deze bijlage vastgestelde 
milieukwaliteitsnormen (MKN) worden 
uitgedrukt als totale concentratie in het 
volledige watermonster.

Or. en

Motivering

Als de metalen alleen in de opgeloste fase worden gemeten kan het metaalgehalte van het 
watermonster fors onderschat worden, temeer daar de metaalfractie in gesuspendeerd 
materiaal biologisch beschikbaar kan komen als de condities in het oppervlaktewater 
veranderen. Voor de MKN moet de gehele waterfase in aanmerking genomen worden.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 137
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 2

Als de natuurlijke 
achtergrondconcentraties voor metalen 
hoger zijn dan de MKN of als de hardheid, 
de pH of andere parameters voor de 
waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 

Voor metalen worden de natuurlijke 
achtergrondconcentraties en relevante 
parameters voor de waterkwaliteit 
(hardheid, pH, DOC (opgeloste organische 
koolstof)) die de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
in aanmerking genomen bij de beoordeling 
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van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN. Als de MKN wordt 
overschreden, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

Or. xm

Motivering

De door de Commissie voorgestelde regeling voldoet niet voor situaties waarin de 
achtergrondconcentratie iets geringer is dan de kwaliteitsnorm. In dergelijke situaties is het 
niet juist de achtergrondconcentratie geheel te veronachtzamen terwijl ze ten volle meetelt als 
ze slechts weinig hoger is en daarmee boven de norm komt. Daarom moet een brede 
formulering gekozen worden.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 138
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 2

Als de natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen hoger zijn dan de MKN of als 
de hardheid, de pH of andere parameters 
voor de waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 
van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

Als de natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen in water, biota of sediment 
hoger zijn dan de MKN of als de hardheid, 
de pH of andere parameters voor de 
waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 
van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

Or. en

Motivering

Amendement verduidelijkt dat MKN moeten worden vastgesteld voor de fase waar de meest 
kwetsbare organismen leven: voor water als de kwetsbaarste organismen in de waterfase 
leven, voor het sediment als de kwetsbaarste organismen in het sediment leven en voor de 
biota als bijv. zoogdieren of mensen via secundaire vergiftiging het meeste gevaar lopen.
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Amendement ingediend door Riitta Myller

Amendement 139
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 2

Als de natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen hoger zijn dan de MKN of als
de hardheid, de pH of andere parameters 
voor de waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 
van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

De natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen worden opgeteld bij de MKN. 
Als daarnaast de hardheid, de pH of andere 
parameters voor de waterkwaliteit de 
biologische beschikbaarheid van metalen 
beïnvloeden, kunnen de lidstaten hier bij de 
beoordeling van de monitoringresultaten in 
vergelijking met de MKN rekening mee 
houden. Als zij hiervoor kiezen, is het 
gebruik van de overeenkomstig artikel 2, 
lid 5, vastgestelde berekeningsmethoden 
verplicht. De natuurlijke 
achtergrondconcentraties van metalen in 
binnenwateren en kustwateren worden 
bepaald met inachtneming van met name 
de bodem en de natuurlijke uitspoeling in 
stroomgebieden van rivieren. De lidstaten 
maken in hun 
stroomgebiedbeheersplannen melding van 
de natuurlijke achtergrondconcentraties 
van metalen en geven daarbij aan hoe met 
de achtergrondconcentraties rekening is 
gehouden bij de beoordeling van de 
resultaten in vergelijking met de MKN.

Or. fi

Motivering

De natuurlijke achtergrondconcentraties van metalen in binnenwateren en kustwateren lopen 
binnen de EU sterk uiteen. Bij de vaststelling van de MKN voor metalen moet per 
stroomgebied rekening worden gehouden met metalen die vanuit de bodem en door 
natuurlijke uitspoeling in het water terechtkomen. Er bestaat geen wetenschappelijke 
consensus over de procedures voor het verdisconteren van achtergrondconcentraties van 
metalen in de MKN. Daarom mag er op EU-niveau geen wettelijk verplichte 
gemeenschappelijke berekeningsmethode worden voorgeschreven. De lidstaten moeten 
verplicht worden om in hun stroomgebiedbeheersplannen aan de Commissie te melden hoe 
met de achtergrondconcentraties rekening is gehouden bij de beoordeling van de resultaten in 
vergelijking met de MKN.
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Amendement ingediend door Robert Sturdy

Amendement 140
BIJLAGE I, DEEL C, LID 3, ALINEA 2

Als de natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen hoger zijn dan de MKN of als 
de hardheid, de pH of andere parameters 
voor de waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 
van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethoden verplicht.

Als de natuurlijke achtergrondconcentraties 
voor metalen hoger zijn dan de MKN of als 
de hardheid, de pH of andere parameters 
voor de waterkwaliteit de biologische 
beschikbaarheid van metalen beïnvloeden, 
kunnen de lidstaten hier bij de beoordeling 
van de monitoringresultaten in vergelijking 
met de MKN rekening mee houden. Als zij 
hiervoor kiezen, is het gebruik van de 
overeenkomstig artikel 2, lid 5, vastgestelde 
berekeningsmethodologieën verplicht.

Or. en

Motivering

Verduidelijking van amendement 6 van Anne Laperrouze op artikel 2, lid 3, alinea 2 waarin 
verwezen wordt naar punt 3 van deel C van bijlage I. Voor de duidelijkheid zijn 
gelijkluidende bewoordingen in het voorstel en de bijlage nodig.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 141
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 1 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachloor

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachloor X
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Or. en

Motivering

Alachloor is een bestrijdingsmiddel dat in de EU niet meer voor algemeen gebruik toegestaan 
is. Het is kankerverwekkend en kan schadelijke effecten hebben voor vis en andere 
waterorganismen. Alachloor moet als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt omdat 
alleen nul-emissie schadelijke langetermijneffecten kan voorkomen.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 142
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 1 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachloor

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachloor X

Or. en

Motivering

Alachloor is een bestrijdingsmiddel dat in de EU niet meer voor algemeen gebruik toegestaan 
is. Het is kankerverwekkend en kan schadelijke effecten hebben voor vis en andere 
waterorganismen. Alachloor moet als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt omdat 
alleen nul-emissie schadelijke langetermijneffecten kan voorkomen.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 143
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 3 (Richtlijn 2000/60/EG)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Motivering

Atrazine is niet om wetenschappelijke maar om politieke redenen alleen maar als prioritaire 
stof aangemerkt. Het is een hormoonontregelaar die aanleiding geeft tot een "soortgelijk 
niveau van bezorgdheid". De Commissie stelt in haar effectbeoordeling dat atrazine op grond 
van het oordeel der deskundigen als prioritaire gevaarlijke stof kan worden aangemerkt 
gezien het "soortgelijke niveau van bezorgdheid", maar is daar vervolgens voor 
teruggeschrokken wegens de mogelijke gevolgen van een dergelijke beslissing. Daarmee 
wordt de kaderrichtlijn water ondermijnd. Atrazine moet als prioritaire gevaarlijk stof te boek 
staan.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 144
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 3 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Motivering

Atrazine is een bestrijdingsmiddel dat in de EU niet meer voor algemeen gebruik toegestaan 
is maar waarvoor verscheidene lidstaten een "essentiële noodzaak tot verder gebruik" hebben 
geclaimd die nog steeds geldt, bijvoorbeeld voor gebruik als bestrijdingsmiddel voor maïs. 
Atrazine vertoont hormonale werking en kan de vruchtbaarheid en groei van vissen 
afremmen. Daarom moet het als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 145
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 3 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Motivering

Atrazine is een bestrijdingsmiddel dat in de EU niet meer voor algemeen gebruik toegestaan 
is maar waarvoor verscheidene lidstaten een "essentiële noodzaak tot verder gebruik" hebben 
geclaimd die nog steeds geldt, bijvoorbeeld voor gebruik als bestrijdingsmiddel voor maïs. 
Atrazine vertoont hormonale werking en kan de vruchtbaarheid en groei van vissen 
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afremmen. Daarom moet het als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 146
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 3 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazine X

Or. en

Motivering

Atrazine is een bestrijdingsmiddel dat als mutageen en kankerverwekkend te boek staat. Het is 
gevaarlijk bij inademing en inname. Een zekere kans op kanker bij continue blootstelling kan 
niet worden uitgesloten. Daarom moet atrazine als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 147
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 12 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is een industriële chemische stof die in zeer grote hoeveelheden wordt toegepast, 
vrijwel uitsluitend als weekmaker in PVC. DEHP staat officieel te boek als schadelijk voor de 
voortplanting. Volgens het Wetenschappelijk Comité van de Europese Commissie is DEHP 
tamelijk persistent in aërobe bodems en sedimenten en zeer persistent onder anaërobe 
omstandigheden. Daarom moet het als "prioritaire gevaarlijke stof" worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Henrik Lax en Andres Tarand

Amendement 148
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 12 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) X
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Or. en

Motivering

DEHP is een industriële stof die op grote schaal geproduceerd en gebruikt wordt als 
weekmaker in plastics. Het moet in het kader van REACH binnen 3,5 jaar geregistreerd 
worden. DEHP valt onder de toelatingsprocedure van REACH omdat het de vruchtbaarheid 
aantast en schadelijk is voor de foetus en dus een ernstige bedreiging vormt voor vis en via de 
voedselketen ook voor de mens. Gezien de grote verspreiding in het milieu en het vóórkomen 
in verafgelegen gebieden moet DEHP als "prioritaire gevaarlijke stof" worden aangemerkt, 
aangezien het zich als zeer lipofiele stof in sedimenten en biota kan ophopen. DEHP staat op 
de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden ondernomen 
en behoort tot de door HELCOM gedefinieerde prioritaire groepen schadelijke stoffen voor 
de Oostzee.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 149
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 12 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is een industriële stof die op grote schaal geproduceerd en gebruikt wordt als 
weekmaker in plastics. Het moet in het kader van REACH binnen 3,5 jaar geregistreerd 
worden. DEHP tast de vruchtbaarheid aan en is schadelijk voor de foetus en dus een ernstige 
bedreiging vormt voor vis en via de voedselketen ook voor de mens. Gezien de grote 
verspreiding in het milieu en het vóórkomen in verafgelegen gebieden moet DEHP als 
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"prioritaire gevaarlijke stof" worden aangemerkt, aangezien het zich als zeer lipofiele stof in 
sedimenten en biota kan ophopen. DEHP staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen die 
prioritaire maatregelen vereisen.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 150
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 12 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) X

Or. en

Motivering

DEHP is een industriële stof die op grote schaal geproduceerd en gebruikt wordt als 
weekmaker in plastics. Het moet in het kader van REACH binnen 3,5 jaar geregistreerd 
worden. DEHP tast de vruchtbaarheid aan en is schadelijk voor de foetus en dus een ernstige 
bedreiging vormt voor vis en via de voedselketen ook voor de mens. Gezien de grote 
verspreiding in het milieu en het vóórkomen in verafgelegen gebieden moet DEHP als 
"prioritaire gevaarlijke stof" worden aangemerkt, aangezien het zich als zeer lipofiele stof in 
sedimenten en biota kan ophopen. DEHP staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen die 
prioritaire maatregelen vereisen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 151
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 12 (Richtlijn 2000/60/EG)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(12) 117-81-7 204-211-0 Bis(2-ethylhexyl)ftalaat (DEHP) X

Or. en

Motivering

Volgens de risicobeoordeling van Verordening (EEG) nr. 793/93 van de Raad inzake de 
beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen bestaat er een zeker risico 
voor organismen in het sediment aangezien DEHP zich als lipofiele stof in sediment en biota 
ophoopt. Het is bovendien aangemerkt als schadelijk voor de voortplanting (categorie 2) en 
moet daarom aan de toelatingsprocedure van REACH worden onderworpen. Om deze 
redenen moet DEHP als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 152
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 13 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Motivering

Diuron is een bestrijdingsmiddel dat algemeen gebruikt wordt voor onder meer 
onkruidbestrijding langs de spoorbaan en waarvoor de algemene beperking in de EU nog 
steeds geldt. Diuron is kankerverwekkend en schadelijk voor de voortplanting en het vervuilt 
het grondwater. Het moet daarom als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 153
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 13 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Motivering

Diuron is een bestrijdingsmiddel dat algemeen gebruikt wordt voor onder meer 
onkruidbestrijding langs de spoorbaan en waarvoor de algemene beperking in de EU nog 
steeds geldt. Diuron is kankerverwekkend en schadelijk voor de voortplanting en het vervuilt 
het grondwater. Het moet daarom als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.
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Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 154
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 20 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen X

Or. en

Motivering

Lood is persistent, het hoopt zich op in weekdieren en is zeer giftig. Lood staat op de OSPAR-
lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden ondernomen en behoort 
tot de door HELCOM gedefinieerde prioritaire groepen schadelijke stoffen voor de Oostzee. 
Lood moet als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt, waarvan emissies en verliezen 
tot nul moeten worden teruggebracht.

Amendement ingediend door Henrik Lax en Andres Tarand

Amendement 155
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 20 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof
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(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen X

Or. en

Motivering

Als lood eenmaal in het milieu terecht is gekomen blijft het daar eeuwenlang. Het hoopt zich 
op in weekdieren en is zeer giftig. Lood staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen 
waarvoor bij voorrang actie moet worden ondernomen en behoort tot de door HELCOM 
gedefinieerde prioritaire groepen schadelijke stoffen voor de Oostzee. Lood moet als 
prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt, waarvan emissies en verliezen tot nul moeten 
worden teruggebracht.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 156
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 20 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen X

Or. en
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Motivering

Lood is persistent, het hoopt zich op in weekdieren en is zeer giftig. Lood staat op de OSPAR-
lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden ondernomen en behoort 
tot de door HELCOM gedefinieerde prioritaire groepen schadelijke stoffen voor de Oostzee. 
Lood moet als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt, waarvan emissies en verliezen 
tot nul moeten worden teruggebracht.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 157
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 20 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen X

Or. en

Motivering

Lood is per definitie persistent, hoopt zich op in weekdieren en is zeer giftig. De Commissie 
stelde in haar beoordeling uit 2001 dat lood op als prioritaire gevaarlijke stof kon worden 
aangemerkt, maar is daar vervolgens voor teruggeschrokken wegens "ingrijpende sociaal-
economische gevolgen".Een dergelijk criterium komt in de kaderrichtlijn water niet voor en 
geldt dus niet voor prioritaire gevaarlijke stoffen. Lood en loodverbindingen moeten als 
prioritaire gevaarlijke stoffen worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 158
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 20 (Richtlijn 2000/60/EG)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(20) 7439-92-1 231-100-4 Lood en zijn verbindingen X

Or. en

Motivering

Lood was aanvankelijk (Werkdocument ENV/191000/01 van de Commissie) als prioritaire 
gevaarlijke stof ingedeeld omdat het zoals bekend een van de giftigste metalen is. Lood wordt 
in twee internationale overeenkomsten genoemd: het Protocol inzake zware metalen bij het 
VN-ECE-Verdrag betreffende grensoverschrijdende luchtverontreiniging over lange afstand 
en de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden 
ondernomen. Lood voldoet aan de PBT-criteria en heeft neurotoxische werking en is 
schadelijk voor de voortplanting. Lood moet daarom als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 159
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 22 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleen

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleen

Or. en

Motivering

Naftaleen is een industriële chemische stof die evenals andere stoffen in kleurstoffen en 
pigmenten wordt verwerkt maar ook als uitgangsstof voor bestrijdingsmiddelen wordt 
gebruikt. Naftaleen is kankerverwekkend en neurotoxisch maar kan ook in de natuur 
voorkomen. Wegens zijn giftigheid voor waterorganismen, ook in lage concentraties, moet 
naftaleen als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 160
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 22 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftaleen

Or. en

Motivering

Naftaleen is een industriële chemische stof die evenals andere stoffen in kleurstoffen en 
pigmenten wordt verwerkt maar ook als uitgangsstof voor bestrijdingsmiddelen wordt 
gebruikt. Naftaleen is kankerverwekkend en neurotoxisch maar kan ook in de natuur 
voorkomen. Wegens zijn giftigheid voor waterorganismen, ook in lage concentraties, moet 
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naftaleen als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 161
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 25 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylfenolen
140-66-9 niet van 

toepassing
(Para-tert-octylfenol)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylfenolen X
140-66-9 niet van 

toepassing
(Para-tert-octylfenol) X

Or. xm

Motivering

Octylfenol is een betrekkelijk goedkope industriële chemische stof. Het mag sinds 2005 niet 
meer gebruikt worden voor het oplossen van bestrijdingsmiddelen. Andere industriële 
toepassingen vinden echter nog steeds plaats ofschoon octylfenol waarschijnlijk 
oestrogeenwerking heeft. Octylfenol staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor 
bij voorrang actie moet worden ondernomen en moet wegens zijn giftigheid voor 
waterorganismen als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 162
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 25 (Richtlijn 2000/60/EG)
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Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylfenolen
140-66-9 niet van 

toepassing
(Para-tert-octylfenol)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(25) 1806-26-4 217-302-5 Octylfenolen X
140-66-9 niet van 

toepassing
(Para-tert-octylfenol) X

Or. en

Motivering

Octylfenol is potentieel gevaarlijk voor het zoetwatermilieu en het mariene milieu. Het heeft 
waarschijnlijk oestrogeenwerking. Daarom moet het als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.

Amendement ingediend door Henrik Lax en Andres Tarand

Amendement 163
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 27 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol (PCP) X

Or. en

Motivering

PCP mag in de EU niet meer als bestrijdingsmiddel gebruikt worden. Het mag nog wel 
gebruikt worden voor houtconservering en voor bepaalde andere industriële toepassingen. 
PCP is vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens en het vertoont hormoonwerking. PCP 
staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden 
ondernomen en behoort tot de door HELCOM gedefinieerde prioritaire groepen schadelijke 
stoffen voor de Oostzee. PCP moet als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Erna Hennicot-Schoepges

Amendement 164
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 27 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol X

Or. en

Motivering

PCP mag in de EU niet meer als bestrijdingsmiddel gebruikt worden. Het mag nog wel 
gebruikt worden voor houtconservering en voor bepaalde andere industriële toepassingen. 
PCP is vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens en het vertoont hormoonwerking. PCP 



PE 378.727v01-00 106/139 AM\631286NL.doc

NL

staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden 
ondernomen. Wegens zijn giftigheid voor waterorganismen moet PCP als prioritaire 
gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 165
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 27 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachloorfenol X

Or. en

Motivering

PCP mag in de EU niet meer als bestrijdingsmiddel gebruikt worden. Het mag nog wel 
gebruikt worden voor houtconservering en voor bepaalde andere industriële toepassingen. 
PCP is vermoedelijk kankerverwekkend voor de mens en het vertoont hormoonwerking. PCP 
staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor bij voorrang actie moet worden 
ondernomen. Wegens zijn giftigheid voor waterorganismen moet PCP als prioritaire 
gevaarlijke stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 166
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 29 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine X

Or. en

Motivering

Simazine is niet om wetenschappelijke maar om politieke redenen alleen maar als prioritaire 
stof aangemerkt. Het is een hormoonontregelaar die aanleiding geeft tot een "soortgelijk 
niveau van bezorgdheid". De Commissie stelt in haar effectbeoordeling dat simazine op grond 
van het oordeel der deskundigen als prioritaire gevaarlijke stof kan worden aangemerkt 
gezien het "soortgelijke niveau van bezorgdheid", maar is daar vervolgens voor 
teruggeschrokken wegens de mogelijke gevolgen van een dergelijke beslissing. Daarmee 
wordt van de kaderrichtlijn water een lachertje gemaakt. Simazine moet als prioritaire 
gevaarlijk stof te boek staan.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 167
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 29 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazine X

Or. en

Motivering

Simazine staat te boek als kankerverwekkend, is zeer giftig voor waterorganismen en vertoont 
vermoedelijk hormoonwerking. Simazine moet daarom als prioritaire gevaarlijk stof worden 
aangemerkt.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 168
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 31 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichloorbenzenen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichloorbenzenen X

Or. en

Motivering

Trichloorbenzeen is waarschijnlijk persistent en hoopt zich vermoedelijk op in de 
voedselketen. Het geldt als giftige stof die aanleiding geeft tot een "soortgelijk niveau van 
bezorgdheid". De Commissie stelt in haar effectbeoordeling dat trichloorbenzeen op grond 
van het oordeel der deskundigen als prioritaire gevaarlijke stof kan worden aangemerkt 
gezien het "soortgelijke niveau van bezorgdheid", maar is daar vervolgens voor 
teruggeschrokken wegens de mogelijke gevolgen van een dergelijke beslissing. Daarmee 
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wordt van de kaderrichtlijn water een lachertje gemaakt. Trichloorbenzeen moet als 
prioritaire gevaarlijk stof worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 169
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 31 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichloorbenzenen

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichloorbenzenen X

Or. en

Motivering

Trichloorbenzeen voldoet aan de PBT-criteria. Volgens Verordening (EEG) nr. 793/93 van de 
Raad inzake de beoordeling en de beperking van de risico's van bestaande stoffen zijn 
maatregelen tot terugdringing van risico nodig omwille van het aquatisch milieu. Voorts is 
aangedrongen op nader onderzoek van trichloorbenzeen als persistente organische 
verontreinigende stof (POP). Trichloorbenzeen moet daarom als prioritaire gevaarlijk stof 
worden aangemerkt.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 170
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline X

Or. en

Motivering

Trifluraline is persistent in sedimenten en in de bodem, en men is het er algemeen over eens 
dat de stof bioaccumulerend en toxisch is. Op grond van de definities die in artikel 2, punt 29 
van de Kaderrichtlijn Water voor "gevaarlijke stoffen" worden gegeven, moet trifluraline 
derhalve als prioritaire gevaarlijke stof worden aangemerkt. 

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 171
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline X
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Or. en

Motivering

Trifluraline is een algemeen gebruikt bestrijdingsmiddel dat vermoedelijk kankerverwekkend 
is. In sommige landen neemt het gebruik toe terwijl het in andere landen verboden is omdat 
het aan de PBT-criteria voldoet (persistentie meer dan 100 jaar) en omdat het schadelijk kan 
zijn voor ecosystemen, vissen en ook de gezondheid van de mens. Het is in de EU aan een 
beperking onderhevig. Trifluraline staat op de OSPAR-lijst van chemische stoffen waarvoor 
bij voorrang actie moet worden ondernomen en moet als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 172
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 (Richtlijn 2000/60/EG)

Door de Commissie voorgestelde tekst

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluraline X

Or. en

Motivering

Trifluraline voldoet aan de PBT-criteria en is in sommige landen al verboden. Het hoopt zich 
sterk op in de voedselketen en is zeer giftig, vermoedelijk kankerverwekkend bij de mens en is 
een hormoonontregelaar. Trifluraline moet als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 173
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 bis (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 bis) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoaat

Or. de

Motivering

Amidotrizoaat is een röntgencontrastmiddel dat goed in water oplost en zeer persistent in het 
aquatisch milieu is. Er zijn nergens in de EU beperkende maatregelen voor het gebruik ervan 
van kracht. Relevante concentraties amidotrizoaat zijn aangetoond in de Rijn, de Donau en 
de Elbe.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 174
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 ter (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 ter) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)

(*****) Deze stof wordt opnieuw beoordeeld om wellicht als prioritaire gevaarlijke stof te 
worden aangemerkt. Uiterlijk 12 maanden na de vaststelling van deze lijst legt de
Commissie het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot definitieve indeling van 
deze stof voor. De herbeoordeling heeft geen gevolgen voor het tijdschema voor voorstellen 
voor beheersingsmaatregelen zoals neergelegd in artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

AMPA is de voornaamste metaboliet van glyfosaat en is ook uit industriële bron afkomstig. Er 
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is te weinig bekend over de gevaren van AMPA.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 175
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quater (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quater) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Deze stof wordt opnieuw beoordeeld om wellicht als prioritaire gevaarlijke stof te 
worden aangemerkt. Uiterlijk 12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot definitieve indeling van 
deze stof voor, waarbij het tijdschema voor voorstellen voor beheersingsmaatregelen zoals 
neergelegd in artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG onverlet blijft.

Or. en

Motivering

Bentazon is een algemeen toegepast bestrijdingsmiddel dat in aanzienlijke concentraties in 
oppervlaktewater voorkomt. Het is een zeer persistente stof die op de lijst prioritaire 
gevaarlijke stoffen moet worden geplaatst. De Commissie moet een wetgevingsvoorstel 
formuleren om vast te stellen of deze stoffen tot de prioritaire gevaarlijke stoffen behoren.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 176
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quinquies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quinquies) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****) Deze stof wordt opnieuw beoordeeld om wellicht als prioritaire gevaarlijke stof te 
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worden aangemerkt. Uiterlijk 12 maanden na de vaststelling van deze lijst legt de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot definitieve indeling van 
deze stof voor. De herbeoordeling heeft geen gevolgen voor het tijdschema voor voorstellen 
voor beheersingsmaatregelen zoals neergelegd in artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

Bentazon is een algemeen toegepast bestrijdingsmiddel dat in aanzienlijke concentraties in 
oppervlaktewater voorkomt en zeer persistent is.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 177
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 sexies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 sexies) 80-05-7 Bisfenol A (X)(*****)

(*****) Deze stof wordt opnieuw beoordeeld om wellicht als prioritaire gevaarlijke stof te 
worden aangemerkt. Uiterlijk 12 maanden na de inwerkingtreding van deze richtlijn legt de 
Commissie het Europees Parlement en de Raad een voorstel tot definitieve indeling van 
deze stof voor, waarbij het tijdschema voor voorstellen voor beheersingsmaatregelen zoals 
neergelegd in artikel 16 van Richtlijn 2000/60/EG onverlet blijft

Or. en

Motivering

Relevante concentraties bisfenol A zijn aangetoond in verscheidene rivieren, zoals de Rijn, de 
Donau en de Elbe. Het is van belang dat er op EU-schaal maatregelen worden genomen om 
tegen te gaan dat carbamazepine in het oppervlaktewater terechtkomt. Het moet op de lijst 
prioritaire gevaarlijke stoffen geplaatst worden. Aangezien bisfenol A een 
hormoonontregelaar is moet de Commissie een wetgevingsvoorstel formuleren om vast te 
stellen of deze stoffen tot de prioritaire gevaarlijke stoffen behoren.
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 178
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 septies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33septies) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A

Or. de

Motivering

Bisfenol A wordt onder meer in de epoxyharschemie (lakken, kleefstoffen) gebruikt. Relevante 
concentraties bisfenol A zijn aangetoond in verscheidene rivieren, zoals de Rijn, de Donau en 
de Elbe. Bisfenol A vertoont hormoonwerking.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 179
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 octies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 octies) 92-88-6 202-200-5 4,4'-bisfenol X

Or. xm

Motivering

4,4'-bisfenol wordt gebruikt bij de bereiding van zonnecrèmes en desinfecterende middelen. 
Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, heeft een matig bioaccumulatief potentieel en 
is een hormoonontregelaar. Daarom moet het als prioritaire gevaarlijke stof worden 
aangemerkt.



PE 378.727v01-00 116/139 AM\631286NL.doc

NL

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 180
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 novies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 novies) 298-46-4 Carbamazepine

Or. en

Motivering

Carbamazepine is een actieve stof die wordt gebruikt in middelen tegen vallende ziekte. Het 
wordt in noemenswaardige concentraties aangetroffen in een aantal rivieren zoals Elbe, Rijn 
en Donau. Carbamazepine is zeer goed oplosbaar in water en zeer persistent. Het is van 
belang dat er in de hele EU maatregelen worden genomen tegen lozing, uitstoot en verlies 
van carbamazepine in oppervlaktewateren. Het moet worden toegevoegd aan de lijst van 
prioritaire stoffen.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 181
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 decies) 298-46-4 06-062-7 Carbamazepine

Or. de
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Motivering

Het in de hele EU voorkomende geneesmiddelenbestanddeel carbamazepine (tegen vallende 
ziekte) wordt al jaren in noemenswaardige concentraties aangetroffen in een aantal rivieren 
zoals Elbe, Rijn en Donau. Carbamazepine is zeer goed oplosbaar in water en zeer persistent. 
In de hele EU ontbreken tot dusverre maatregelen ter beperking van deze stof.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 182
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 undecies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 undecies) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X

Or. en

Motivering

Clotrimazole is een schimmelbestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt in de geneeskunst en de 
diergeneeskunde. Het is een hormoonnabootsende stof die ernstig gevaar voor het milieu kan 
opleveren. Als hormoonontregelende stof moet clotrimazole daar het "aanleiding [geeft] tot 
evenveel bezorgdheid" worden aangewezen als "prioritair gevaarlijk".

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 183
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duodecies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 duodecies) 23593-75-1 245-764-8 Clotrimazole X
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Or. xm

Motivering

Clotrimazole is een schimmelbestrijdingsmiddel dat wordt gebruikt in de geneeskunst en de 
diergeneeskunde. Het is een hormoonnabootsende stof die ernstig gevaar voor het milieu kan 
opleveren. De OSPAR-Commissie heeft clotrimazole opgenomen in haar lijst van chemicaliën 
met prioriteit. Clotrimazole moet worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Henrik Lax en Andres Tarand

Amendement 184
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 ter decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 ter decies) 84-74-2 201-557-4 dibutylphthalaat (DBP) X

Or. en

Motivering

DBP is een zachtmaker voor plastic. Het is zeer giftig voor in het water levende organismen 
en wordt ingedeeld als giftig voor reproductie Cat. 2. De OSPAR-Commissie heeft DBP 
opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit en de stof behoort tot de door de 
HELCOM genoemde prioritaire groepen van stoffen die gevaarlijk zijn voor de Oostzee. 
Daarom moet de stof geleidelijk worden afgeschaft. DBP moet worden aangewezen als een 
prioritaire gevaarlijke stof om ervoor te zorgen dat er een eind komt aan uitstoot en verlies.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 185
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quater decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement



AM\631286NL.doc 119/139 PE 378.727v01-00

NL

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quater 
decies)

15307-86-5 Diclofenac

Or. en

Motivering

Diclofenac is een actieve stof die wordt gebruikt in middelen tegen reuma. Het wordt in 
noemenswaardige concentraties aangetroffen in een aantal rivieren zoals Elbe, Rijn en 
Donau. Diclofenac is zeer goed oplosbaar in water en zeer persistent. Het is van belang dat 
er in de hele EU maatregelen worden genomen tegen lozing, uitstoot en verlies van diclofenac 
in oppervlaktewateren. Het moet worden toegevoegd aan de lijst van prioritaire stoffen.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 186
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quinquies decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33quinquies 
decies )

15307-86-5 239-348-5 Diclofenac

Or. de

Motivering

Het in de hele EU voorkomende geneesmiddelenbestanddeel diclofenac(tegen reuma) wordt 
al jaren in noemenswaardige concentraties aangetroffen in een aantal rivieren zoals Elbe, 
Rijn en Donau. Diclofenac is zeer goed oplosbaar in water en zeer persistent. In de hele EU 
ontbreken tot dusverre maatregelen ter beperking van deze stof.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 187
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 sexies decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 sexies 
decies)

115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. xm

Motivering

Dicofol is een acaricide die gebruikt wordt voor fruit en waarvoor reeds in 1979 (richtlijn 
79/117/EEG) in de EU gedeeltelijke beperkingen zijn ingevoerd. Naar verwachting wordt in 
2007 besloten tot een volledig verbod - waardoor het gebruik rond 2010 volkomen beëindigd 
kan zijn. Dicofol is neurotoxisch en vermoedelijk een hormoonontregelaar die 
voortplantingsproblemen veroorzaakt en giftig is. Dicofol is uiterst giftig voor in het water 
levende organismen o.m. zeewolf, zonnebaars, dikkopelrits, regenboogforel, maar eveneens 
voor de aasgarnaal mysidopsis bahia, de tandkarper (Cyprinodon variegatus) en de 
embryonale larven van de Amerikaanse Atlantische oester. De OSPAR-Commissie heeft 
dicofol opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit. Dicofol moet worden 
aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 188
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 septies decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 septies 
decies)

115-32-2 204-082-0 Dicofol X

Or. en
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Motivering

Dicofol is een acaricide die gebruikt wordt voor fruit en waarvoor reeds in 1979 in de EU 
gedeeltelijke beperkingen zijn ingevoerd. Dicofol is neurotoxisch en vermoedelijk een 
hormoonontregelaar die voortplantingsproblemen veroorzaakt en giftig is. Dicofol moet, daar 
de stof "aanleiding [geeft] tot evenveel bezorgdheid" worden aangewezen als "prioritair 
gevaarlijk".

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 189
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duodevicies decies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 duodevicies) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Deze beide samengestelde stoffen worden reeds jarenlang gemeten in alle rivieren waarop 
door de industrie op grote schaal wordt geloosd zoals de Rijn en de Donau. Zij zijn uiterst 
persistent en moeilijk bioafbreekbaar. Op Europees niveau ontbreken maatregelen volkomen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 190
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 undevicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 undevicies) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Deze beide samengestelde stoffen worden reeds jarenlang gemeten in alle rivieren waarop 
door de industrie op grote schaal wordt geloosd zoals de Rijn en de Donau. Zij zijn uiterst 
persistent en moeilijk bioafbreekbaar. Op Europees niveau ontbreken maatregelen volkomen.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 191
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 )vicies 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na 
inwerkingtreding van onderhavige richtlijn, aan Europees Parlement en Raad een voorstel 
voor ten einde deze stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het 
tijdschema voor voorstellen van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 
van richtlijn 2000/60/EG onverlet.

Or. en

Motivering

ETBE wordt toegevoegd aan brandstoffen. Het is zeer goed oplosbaar in water en uiterst 
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persistent. Het moet worden opgenomen op de lijst van prioritaire stoffen. De Commissie 
moet een wetgevingsvoorstel indienen om te bepalen of deze stoffen prioritair gevaarlijk zijn.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 192
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 unvicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 unvicies) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

ETBE is een van de additieven die worden gebruikt bij de samenstelling van 
brandstoffen/olie. In bepaalde gevallen is het gebruik in de Verenigde Staten reeds enige tijd 
verboden. Het probleem is reeds lang bekend, daar beide uiterst oplosbaar in water en zeer 
persistent zijn.

Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 193
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duovicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof
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(33 duovicies) 57-12-5 Vrij cyanide

Or. en

Motivering

Cyanide is uiterst giftig, gevaarlijk voor het milieu en eveneens zeer giftig voor het leven in 
het water. In water oplosbare cyanidezouten (natriumcyanide) worden gebruikt in de 
mijnbouw, met name wordt cyanide in een aantal lidstaten in goudmijnen in dagbouw 
gebruikt als extractiemiddel.

In 2000 loosde een goudmijn in Baia Mare, Roemenië, cyanide op de plaatselijke rivier 
waarvan een van de grootste milieurampen in Europa in het bekken van Tisza en Donau het 
gevolg was. Uit de hele wereld zijn ongevallen bekend. Natriumcyanide moet dan ook worden 
aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof en lozing op water moet worden voorkomen.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 194
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 ter vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 ter vicies) 1071-83-6 213-997-4 Glyphosaat (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Glyphosat is een onkruidverdelger die in grote hoeveelheden wordt gebruikt en die zich in
aanzienlijke concentraties in de oppervlaktewateren bevindt. Over de gevaren van glyphosaat 
is weinig bekend.
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Amendement ingediend door Chris Davies
Amendement 195

BIJLAGE II
Bijlage X, regel 33 quater vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quater 
vicies)

1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Motivering

HHCB is een polycyclische muskus die in de EU in hoeveelheden van meer dan 1000 ton per 
jaar wordt geproduceerd als goedkope geurstof. De stof is niet gemakkelijk biologisch 
afbreekbaar, kan zich gemakkelijk ophopen in vetweefsel en is vermoedelijk 
hormoonontregelend. Geleidelijke afschaffing is daarom noodzakelijk.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 196
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quinquies vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quinquies 
vicies)

60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Motivering

Iopamidol is een contrastmiddel voor röntgenopnamen; het is goed oplosbaar in water en 
zeer persistent. Er bestaan in de EU momenteel geen beperkende maatregelen voor deze stof. 
Iopamidol wordt in noemenswaardige concentraties aangetroffen in Rijn, Donau en Elbe.
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Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 197
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 sexies vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 sexies vicies) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na 
inwerkingtreding van onderhavige richtlijn, aan Europees Parlement en Raad een voorstel 
voor ten einde deze stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het 
tijdschema voor voorstellen van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 
van richtlijn 2000/60/EG onverlet.

Or. en

Motivering

Mecoprop wordt veel gebruikt als onkruidverdelger en het wordt in aanzienlijke concentraties 
aangetroffen in het oppervlaktewater. De stof is zeer persistent en moet worden toegevoegd 
aan de lijst van prioritaire stoffen. De Commissie moet wetgeving voorstellen om te bepalen 
of deze stoffen prioritair gevaarlijk zijn.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 198
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 septies vicies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof
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(33 septies 
vicies)

7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

Mecoprop(MCPP) wordt veel gebruikt als onkruidverdelger en het wordt in aanzienlijke 
concentraties aangetroffen in het oppervlaktewater. De stof is zeer persistent.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 199
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duodetricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 
duodetricies)

36861-47-9 253-242-6 4'-methylbenzylideen kamfer X

Or. en

Motivering

4'-Methylbenzylideen kamfer wordt gebruikt bij de samenstelling van cosmetische producten 
tegen zonnebrand. Het is  niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en is een hormoonontregelaar. Het moet daarom worden aangewezen 
als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 200
BIJLAGE II
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Bijlage X, regel 33 undetricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-
nummer

EU-nummer2 Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 undetricies) 36861-47-9 253-242-6 4'-methylbenzylideen kamfer X

Or. xm

Motivering

4'-Methylbenzylideen kamfer wordt gebruikt bij de samenstelling van cosmetische producten 
tegen zonnebrand. Het is  niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en is een hormoonontregelaar die bij mannelijke ratten de puberteit 
vertraagt en de voortplantingsorganen van de tweede generatie aantast. Het moet daarom 
worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 201
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 tricies) 81-14-1 201-328-9 Muskusketon X

Or. en

Motivering

Muskusketon is een geurmiddel dat wordt gebruikt bij de samenstelling van cosmetische 
producten. Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu gemakkelijk 
ophopen en het afbraakproduct is een hormoonontregelaar. De stof moet daarom geleidelijk 
worden afgeschaft.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 202
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 untricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 untricies) 81-15-2 201-329-4 Muskusxyleen X

Or. en

Motivering

Muskusxyleen is een geurmiddel dat wordt gebruikt bij de samenstelling van zeep en 
afwasmiddelen. Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en het afbraakproduct is een hormoonontregelaar. De OSPAR-
Commissie heeft DB muskusxyleen opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit en 
de stof behoort tot de door de HELCOM genoemde prioritaire groepen van stoffen die 
gevaarlijk zijn voor de Oostzee. De stof moet daarom geleidelijk worden afgeschaft.

Amendement ingediend door Henrik Lax en Andres Tarand

Amendement 203
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duotricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 duotricies) 81-15-2 201-329-4 Muskusxyleen X

Or. en

Motivering

Muskusxyleen is een geurmiddel dat wordt gebruikt bij de samenstelling van zeep en 
afwasmiddelen. Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en het afbraakproduct is een hormoonontregelaar. De OSPAR-
Commissie heeft DB muskusxyleen opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit en 



PE 378.727v01-00 130/139 AM\631286NL.doc

NL

de stof behoort tot de door de HELCOM genoemde prioritaire groepen van stoffen die 
gevaarlijk zijn voor de Oostzee. De stof moet daarom geleidelijk worden afgeschaft. 

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 204
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 ter tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 ter tricies) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na 
inwerkingtreding van deze richtlijn, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten 
einde deze stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor 
voorstellen van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 
2000/60/EG onverlet.

Or. en

Motivering

MTBE wordt toegevoegd aan brandstoffen. Het is zeer goed oplosbaar in water en uiterst 
persistent. Het moet worden opgenomen op de lijst van prioritaire stoffen. De Commissie 
moet een wetgevingsvoorstel indienen om te bepalen of deze stoffen prioritair gevaarlijk zijn.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 205
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quater tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quater tricies) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
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(*****) Deze prioritaire stof wordt nogmaals bezien om eventueel te worden aangewezen 
als "prioritaire gevaarlijke stof". De Commissie legt, uiterlijk 12 maanden na goedkeuring 
van onderhavige lijst, aan Europees Parlement en Raad een voorstel voor ten einde deze 
stof definitief te kunnen classificeren. Deze herziening laat het tijdschema voor voorstellen 
van de Commissie inzake controles overeenkomstig artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG 
onverlet.

Or. fr

Motivering

MTBE is een van de additieven die worden gebruikt bij de samenstelling van 
brandstoffen/olie. In bepaalde gevallen is het gebruik in de Verenigde Staten reeds enige tijd 
verboden. Het probleem is reeds lang bekend, daar de stof uiterst oplosbaar in water en zeer 
persistent is.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 206
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quinquies tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-
nummer2

Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quinquies 
tricies)

81-04-9 201-317-9 Naftaleen-1,5-disulfonaat

Or. de

Motivering

Naftaleen - 1,5 - disulfonaat is een van de organische sulfonzuren, die in de industriële 
chemie worden gebruikt in syntheseprocessen. Het is uiterst persistent en reeds jaren wordt 
het in noemenswaardige concentraties aangetoond in Elbe, Rijn en Donau.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 207
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 sexies tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)
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Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 sexies 
tricies)

5466-77-3 226-775-7 Octylmethoxycinnamaat X

Or. en

Motivering

Octylmethoxycinnamaat wordt gebruikt bij de samenstelling van cosmetische producten tegen 
zonnebrand en het wordt in Europa in grote hoeveelheden geproduceerd - bij benadering 
5000 ton per jaar. Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en het is eventueel een hormoonontregelaar. De stof moet daarom 
worden aangewezen als prioritair gevaarlijk.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 208
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 septies tricies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 septies 
tricies )

5466-77-3 226-775-7 Octylmethoxycinnamaat X

Or. fr

Motivering

Octylmethoxycinnamaat wordt gebruikt bij de samenstelling van cosmetische producten tegen 
zonnebrand en het wordt in Europa in grote hoeveelheden geproduceerd - bij benadering 
5000 ton per jaar. Het is niet gemakkelijk biologisch afbreekbaar, kan zich in het milieu 
gemakkelijk ophopen en het is eventueel een hormoonontregelaar. De stof moet daarom 
worden aangewezen als prioritair gevaarlijk.
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Amendement ingediend door Avril Doyle

Amendement 209
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duodequadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS nummer EU 
nummer

Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 
duodequadra
gies) 1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Geperfluoreerde verbindingen 
(PFK)

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
kaliumzout
ammoniumzout
lithiumzout
diethanolaminezout (DEA) 

Perfluoroctaanzuur (PFOA)
ammoniumperfluoroctanoaat 
(PFOA). 

X

Or. en

Motivering

Alle stoffen van de PFK-groep worden in het milieu afgebroken tot PFOS of PFOA, die niet 
alleen persistent en bioaccumulatief zijn maar ook kanker verwekken. PFOS en PFOA zelf 
worden niet verder afgebroken. Het industriële gebruik van PFOS is in de EU de afgelopen 
tijd beperkt, maar alle andere verbindingen worden nog steeds gebruikt. Het is zeer kostbaar 
door PFK verontreinigd water te zuiveren. De OSPAR-Commissie heeft PFOS reeds 
opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit. De hele PFK-groep moet worden 
behandeld als "prioritaire gevaarlijke stoffen" in water.
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Amendement ingediend door Peter Liese

Amendement 210
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 undequadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)Amendement van het 
Parlement

Nummer CAS nummer EU 
nummer

Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 
undequadra
gies) 1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Geperfluoreerde verbindingen 
(PFK)

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS)
kaliumzout
ammoniumzout
lithiumzout
diethanolaminezout (DEA) 

Perfluoroctaanzuur (PFOA)
ammoniumperfluoroctanoaat 
(PFOA). 

X

Or. en

Motivering

Alle stoffen van de PFK-groep worden in het milieu afgebroken tot PFOS of PFOA, die niet 
alleen persistent en bioaccumulatief zijn maar ook kanker verwekken. PFOS en PFOA zelf 
worden niet (verder) afgebroken. Het industriële gebruik van PFOS is in de EU de afgelopen 
tijd beperkt, maar alle andere verbindingen worden nog steeds gebruikt. Het is zeer kostbaar 
door PFK verontreinigd water te zuiveren. De OSPAR-Commissie heeft PFOS reeds 
opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit. De hele groep moet worden 
behandeld als "prioritaire gevaarlijke stoffen" in water.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 211
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quadragies) niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Perfluoroctaansulfonate
n

X

Or. en

Motivering

Het Wetenschappelijk Comité voor gezondheids- en milieurisico's (WCGM) van de 
Commissie is tot de conclusie gekomen dat perfluoroctaansulfonaten (PFOS) uiterst 
persistent, bioaccumulatief en giftig zijn. De meeste toepassingen moeten in 2008 geleidelijk 
zijn afgeschaft, maar voorlopig blijven enkele bijzonder problematische toepassingen 
toegestaan (verchroming). Voorts bevinden zich omvangrijke hoeveelheden PFOS in opslag 
(met name brandbestrijdingsschuim) en het gebruik ervan blijft 42 maanden lang 
gevrijwaard. Het is van belang PFOS ter bescherming van het oppervlaktewater in te delen 
als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 212
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 unquadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 unquadragies) niet van 
toepassing

niet van 
toepassing

Perfluoroctaanzuur en 
de verbindingen daarvan

X

Or. en

Motivering

Vermoed wordt dat perfluoroctaanzuur (PFOA) en de verbindingen daarvan een soortgelijk 
gevarenprofiel hebben als PFOS (zeer persistent, uiterst bioaccumulatief, giftig). PFOA heeft 
het oppervlaktewater reeds in aanzienlijke mate verontreinigd. Het is van belang PFOS ter 
bescherming van het oppervlaktewater aan te wijzen als gevaarlijke stof.
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Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 213
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 duoquadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de 
prioritaire stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 duoquadragies) 1763-23-1 217-179-8 PFOS X

Or. xm

Motivering

Perfluoroctaansulfonaat (PFOS)is een persistente en bioaccumulatieve kankerverwekker voor 
het industrieel gebruik waarvan in de EU onlangs beperkende maatregelen zijn ingevoerd. De 
zuivering van verontreinigd water, verontreinigde grond en nogmaals water is kostbaar. De 
OSPAR-Commissie heeft PFOS opgenomen in haar lijst van chemicaliën met prioriteit. PFOS 
moet worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 214
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 ter quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33ter quadragies 
)

124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-
dichloro-4-(p-
fluorophenoxy) 
quinoline)

X

Or. en
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Motivering

Quinoxyfen is een schimmelbestrijder voor gebruik bij grootschalige culturen in korte 
wisselbouw. De stof voldoet aan de criteria voor persistente organische vervuilers en moet 
daarom worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 215
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quater quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer2 Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 quater 
quadragies)

124495-18-7 -- Quinoxyfen (5,7-
dichloro-4-(p-
fluorophenoxy) 
quinoline)

X

Or. xm

Motivering

Quinoxyfen is een schimmelbestrijder voor gebruik bij grootschalige culturen in korte 
wisselbouw. De stof voldoet aan de criteria voor persistente organische vervuilers maar 
niettemin heeft een politiek besluit zonder wetenschappelijke grondslag tot gevolg dat 
quinoxyfen voor de EU-markt toegestaan is. Naar aanleiding van zijn persistent organisch 
vervuilende eigenschappen moet quinoxyfen worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke 
stof.

Amendement ingediend door Margrete Auken

Amendement 216
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 quinquies quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement
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Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire
gevaarlijke 
stof

(33 quinquies 
quadragies)

79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A 
(TBBP-A)

X

Or. en

Motivering

TBBP-A is een industrieel chemisch product met hormoonnabootsende eigenschappen. Als 
hormoonontregelaar moet het, daar het "aanleiding [geeft] tot evenveel bezorgdheid" worden 
aangewezen als "prioritair gevaarlijk".

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 217
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 sexies quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 sexies 
quadragies)

79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A 
(TBBP-A)

X

Or. xm

Motivering

TBBP-A is een industrieel chemisch product met hormoonnabootsende eigenschappen ( 
hormoonontregelaar) en levert dus grote gevaren op voor vissen, de volksgezondheid en het 
milieu.   De OSPAR-Commissie heeft TBBP-A opgenomen in haar lijst van chemicaliën met 
prioriteit. TBBP-A moet worden aangewezen als prioritaire gevaarlijke stof.
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Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 218
BIJLAGE II

Bijlage X, regel 33 septies quadragies (nieuw)(Richtlijn 2000/60/EG)

Amendement van het Parlement

Nummer CAS-nummer EU-nummer Naam van de prioritaire 
stof

Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 septies 
quadragies)

21145-77-7 244-240-6 Tonalide (AHTN) X

Or. en

Motivering

Tonalide is een polycyclische muskus die wordt gebruikt als goedkope geurstof. De stof is niet 
gemakkelijk biologisch afbreekbaar, hoopt zich gemakkelijk op in vetweefsel en is eventueel 
hormoonontregelend. Geleidelijke afschaffing is daarom noodzakelijk.


