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RECTIFICATIE
bij het standpunt van het Europees Parlement

in tweede lezing vastgesteld op 17 juni 2008 met het oog op de aanneming van

Richtlijn 2008/.../EG van het Europees Parlement en de raad inzake milieukwaliteitsnormen op 
het gebied van het waterbeleid tot wijziging en vervolgens intrekking van de Richtlijnen 

82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 84/491/EEG en 86/280/EEG, en tot wijziging van 
Richtlijn 2000/60/EG

P6_TA-PROV(2008)0283

(11486/3/2007 - C6-0055/2008 - 2006/0129(COD))

Overeenkomstig artikel 204 bis van het Reglement wordt het aangehaalde standpunt als volgt 
gecorrigeerd:

1. Het volgende artikel wordt ingevoegd:

Artikel 8 bis
Comitéprocedure

1. De Commissie wordt bijgestaan door het in artikel 21, lid 1, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde comité.

2. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikelen 5 en 7 van Besluit 
1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 van dat besluit.

De in artikel 5, lid 6, van Besluit 1999/468/EG bedoelde termijn wordt vastgesteld 
op drie maanden.

3. Wanneer naar dit lid wordt verwezen, zijn artikel 5 bis, leden 1 tot en met 4, en 
artikel 7 van Besluit 1999/468/EG van toepassing, met inachtneming van artikel 8 
van dat besluit.
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2. De verwijzingen naar de commissieprocedures worden als volgt gewijzigd:

a. Artikel 3, lid 5, wordt vervangen door:

5. Punt 3 van deel B van bijlage I bij deze richtlijn kan worden gewijzigd volgens de 
in artikel 8 bis, lid 3, van deze richtlijn bedoelde regelgevingsprocedure met 
toetsing.

b. Artikel 4, lid 4, wordt vervangen door:

4. Technische richtsnoeren voor de identificatie van mengzones worden aangenomen 
overeenkomstig de in artikel 8 bis, lid 2, van deze richtlijn bedoelde 
regelgevingsprocedure.

c. Artikel 5, lid 6, wordt vervangen door:

6. Technische richtsnoeren voor de vaststelling van inventarissen worden 
aangenomen overeenkomstig de in artikel 8 bis, lid 2, van deze richtlijn bedoelde 
regelgevingsprocedure.

d. Bijlage I, deel B, punt 2, alinea 2, wordt vervangen door:

Overeenkomstig punt 1.3.4 van bijlage V bij Richtlijn 2000/60/EG kunnen de 
lidstaten evenwel statistische methoden invoeren, zoals een percentielberekening, 
zodat een aanvaardbaar niveau van betrouwbaarheid en nauwkeurigheid wordt 
gewaarborgd wanneer wordt bepaald of aan de MAC-MKN is voldaan. Indien zij 
dat doen, moeten die statistische methoden voldoen aan overeenkomstig de in 
artikel 8 bis, lid 2, van deze richtlijn bedoelde regelgevingsprocedure vastgestelde 
gedetailleerde regels

3. Bijlage I, deel B, punt 1, alinea 2 wordt vervangen door:

De berekening van het rekenkundig gemiddelde, de te gebruiken analysemethode en de 
wijze waarop een MKN wordt toegepast indien geen passende analysemethode bestaat 
die voldoet aan de minimale prestatiekenmerken, dienen in overeenstemming te zijn met 
de uitvoeringsbesluiten houdende technische specificaties voor de chemische controle en 
kwaliteit van analytische resultaten overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG van het 
Europees Parlement en de Raad.
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