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**I Samenwerkingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

**II Samenwerkingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

*** Instemming
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen

***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen

***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
of amendering van het gemeenschappelijk standpunt

***III Medebeslissingsprocedure (derde lezing)
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van de gemeenschappelijke ontwerptekst

(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
voorgestelde rechtsgrondslag.)

Amendementen op wetsteksten

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
correctie wordt voorgesteld (bijvoorbeeld aperte fouten of weglatingen 
in een taalversie). Dergelijke correcties moeten worden goedgekeurd 
door de betrokken technische diensten.
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad inzake 
milieukwaliteitsnormen op het gebied van het waterbeleid en tot wijziging van Richtlijn 
2000/60/EG
(COM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing)

Het Europees Parlement,

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2006)0397)1,

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C6-0243/2006),

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement,

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
de adviezen van de Commissie industrie, onderzoek en energie, de Commissie landbouw en 
plattelandsontwikkeling en de Commissie visserij (A6-0000/2007),

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement;

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

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

Door de Commissie voorgestelde tekst Amendementen van het Parlement

Amendement 1
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 dient de 
verontreiniging te worden opgespoord en 
behandeld bij de bron, op een voor 
economie en milieu zo efficiënt mogelijke 

  
1 Nog niet in het PB gepubliceerd.
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wijze.

Motivering

Deze overweging sluit aan bij overweging 11 van de Waterrichtlijn en de noodzaak van controle, 
zowel op de verontreiniging bij de bron als door middel van milieukwaliteitsnormen. De 
toepassing van dit beginsel moet in overeenstemming zijn met artikel 4 van de Waterrichtlijn.

Amendement 2
OVERWEGING 22 BIS (nieuw)

(22 bis) Overeenkomstig artikel 174 van 
het Verdrag, zoals dat bevestigd werd in 
Richtlijn 2000/60/EG, houdt de 
Gemeenschap bij het bepalen van haar 
beleid op milieugebied rekening met de 
beschikbare wetenschappelijke en 
technische gegevens, de 
milieuomstandigheden in de 
onderscheiden regio's van de 
Gemeenschap, de economische en sociale 
ontwikkeling van de Gemeenschap als 
geheel en de evenwichtige ontwikkeling 
van haar regio's en met de voordelen en 
lasten die kunnen voortvloeien uit 
optreden of niet optreden. 

Motivering

Het lijkt zinvol de diversiteit van de lokale situaties in termen van de chemische toestand van het 
water te onderstrepen, maar ook dat de normen en controlemaatregelen moeten berusten op de 
nieuwste wetenschappelijke technieken en gegevens (overweging 12 van de kaderrichtlijn).

Amendement 3
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. 

Motivering

Hiermee wordt erop gewezen dat de Waterrichtlijn de basis vormt voor de richtlijn over 
prioritaire stoffen.

Amendement 4
ARTIKEL 2, LID 1
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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. Om een goede chemische toestand van 
de oppervlaktewaterlichamen te bereiken, 
overeenkomstig artikel 4, lid 1, letter a), 
van Richtlijn 2000/60/EG, zorgen de 
lidstaten ervoor dat de samenstelling van 
hun oppervlaktewaterlichamen 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.

Motivering

Het doel van het voorstel is normen vast te leggen voor een goede chemische toestand van het 
oppervlaktewater. In de bestaande tekst van het voorstel worden doelstellingen vastgelegd (voor 
alle oppervlaktewateren en niet voor de oppervlaktewaterlichamen) die geen deel uitmaken van 
de kaderrichtlijn. Dit amendement garandeert de samenhang met artikel 4 van de kaderrichtlijn.

Amendement 5
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 
hexachloorbenzeen, hexachloorbutadieen 
en kwik in weefsel (nat gewicht) van 
vissen, weekdieren, schaaldieren of andere 
biota niet worden overschreden: 

Motivering

Voorkomen moet worden dat van de lidstaten maatregelen worden verlangd voor een reeks 
verschillende biota.

Amendement 6
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.

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 kunnen zij een 
aanvullende norm voor biota vaststellen.

Motivering

Voorkomen moet worden dat een groot aantal verschillende waterkwaliteitsnormen in de diverse 
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lidstaten ontstaat (dit zou haaks staan op de argumenten die ter ondersteuning van deze richtlijn
worden aangevoerd).

Amendement 7
ARTIKEL 2, LID 4, ALINEA'S 1 BIS EN 1 TER (nieuw)

De Commissie stelt een onderzoek in naar 
de nieuwste ontwikkelingen van de 
wetenschap en de technische vooruitgang 
ten aanzien van de samenstellingen van 
polycyclische aromatische 
koolwaterstoffen (PAK) in het aquatisch 
milieu en zij verricht voorbereidende 
werkzaamheden voor de vaststelling van 
MKN-waarden voor PAK-
samenstellingen, die aanwezig zijn in 
biota, in plaats van water.
Uiterlijk in 2011 presenteert de 
Commissie een voorstel tot herziening van 
deze MKN-waarden voor PAK-
samenstellingen.

Motivering

Een herzien voorstel over de vaststelling van MNK-waarden in biota verdient de voorkeur; 
derhalve dient de Commissie het voortouw te nemen voor de voorbereidende werkzaamheden 
voor een dergelijke herziening.
In de wetenschap dat de kaderrichtlijn van de lidstaten vergt dat zij in 2015 aan de eisen van de 
kaderrichtlijn voldoen, dient de Commissie uiterlijk in 2011 een tekst te presenteren over PAK-
samenstellingen, waarin de MKN-waarden in het water worden vervangen door MKN-waarden 
in de biota.

Amendement 8
ARTIKEL 2, LID 5

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

5. Teneinde een samenhangende en 
geharmoniseerde berekeningsmethode te 
verkrijgen moet de Commissie volgens de 
in artikel 21, lid 2, van Richtlijn 
2000/60/EG bedoelde procedure de 
verplichte methodologieën vaststellen die 
in bijlage I, deel C, punt 3, tweede alinea, 
van deze richtlijn worden bedoeld.

Motivering

De praktische ervaring heeft geleerd dat, wanneer de procedures voor analyses en het nemen 
van monsters niet volgens de normen worden verricht, de vergelijking van uitkomsten en de 
doelmatigheid van de overzichten dubieus is. Thans bestaat voor bepaalde stoffen geen enkele 
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geschikte of gestandaardiseerde controlemethode.

Amendement 9
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.

3. De lidstaten voeren de toetsing van 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.

Motivering

Het lijkt niet erg zinvol om in de onderhavige richtlijn die betrekking heeft op het waterbeleid, 
aan te geven wat onder de IPPC- vergunning moet vallen.

Amendement 10
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 moet 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.

Motivering

Wanneer de procedures niet op dezelfde manier worden uitgevoerd, is een vergelijking niet 
afdoende en dit kan concurrentievervalsing tot gevolg hebben.

Amendement 11
ARTIKEL 3, LID 5 BIS (nieuw)

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

Motivering

Ook het bijzondere geval van de havengebieden moet worden aangepakt. Hier ontwikkelen 
vrijgekomen stoffen zich krachtig als gevolg van baggeractiviteiten. Deze bijzondere situatie 
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vergt een passend optreden.

Amendement 12
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 oorspronkelijke bronnen van in 
de delen A en B van bijlage I vermelde 
prioritaire stoffen (zowel puntbronnen als 
diffuse bronnen van verontreiniging) en 
verontreinigende stoffen.

Motivering

De uitdrukking "oorspronkelijke bron" wordt toegevoegd om ervoor te zorgen dat 
zuiveringsinstallaties niet worden beschouwd als bron van prioritaire stoffen. 
Zuiveringsinstallaties brengen geen prioritaire stoffen voort en zijn niet ontworpen om deze te 
verwijderen. De inventarisatie moet dus betrekking hebben op de "oorspronkelijke bron" die zich 
bevindt vóór de zuiveringsinstallaties die is aangesloten op het stedelijk afvoernetwerk. 
Bovendien moet deze inventarisatie niet alleen betrekking hebben op de puntbronnen van 
verontreiniging maar ook op de diffuse bronnen.

Amendement 13
ARTIKEL 4, LID 6

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

6. De Commissie moet 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.

Motivering

Wanneer de procedures voor de analyses en het nemen van monsters niet op uniforme wijze 
verlopen, is een vergelijking van de uitkomsten en de efficiëntie van de overzichten dubieus.

Amendement 14
ARTIKEL 4 BIS (nieuw)

Artikel 4 bis
Maatregelen ter vermindering van de 

verontreiniging door prioritaire stoffen
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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 pakket 
maatregelen 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, verdwijning 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.
3. De lidstaten houden vanzelfsprekend 
rekening met bestaande maatregelen, die 
in de toepasselijke communautaire 
wetgeving zijn opgenomen. 
4. Zo nodig moeten de lidstaten, op grond 
van artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
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; dit teneinde de 
doelstellingen die zijn vastgelegd in artikel 
4 van Richtlijn 200/60/EG te bereiken. 
Eventueel stelt de Commissie geëigende 
maatregelen op communautair niveau 
voor.

Motivering
Les mesures de contrôle doivent être prises en compte lors de l’élaboration du programme de 
mesures. Définir seulement des NQE reviendrait à perfectionner les systèmes épuratoires sans 
améliorer la protection des masses d’eau superficielles. Les contrôles à la source ont un impact 
significatif sur la réduction des rejets et, cette approche durable permet d’atteindre les objectifs 
de la directive-cadre sur l’eau.
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Les mesures adoptées par les EM doivent être basées sur une approche risque et coût-efficacité 
et, il faut prévoir un instrument permettant de quantifier les pertes de substances survenant ou 
découlant de processus naturel.

Amendement 15
ARTIKEL 4 TER (nieuw)

Artikel 4 ter
Verontreiniging uit derde landen

Uiterlijk een jaar na de inwerkingtreding 
van de onderhavige richtlijn presenteert 
de Commissie aan het Europees 
Parlement en de Raad een verslag over de 
situatie van de verontreiniging die 
afkomstig is uit derde landen. Op grond 
van dit verslag zullen, indien nodig, het 
Europees Parlement en de Raad de 
Commissie uitnodigen om voorstellen te 
doen.

Motivering

De kwestie van de uit derde landen afkomstige verontreiniging moet door de Commissie worden 
aangepakt.

Amendement 16
BIJLAGE I, TITEL VAN DE BIJLAGE EN DEEL A

MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR 
PRIORITAIRE STOFFEN EN 
BEPAALDE ANDERE 
VERONTREINIGENDE STOFFEN

MILIEUKWALITEITSNORMEN VOOR 
PRIORITAIRE STOFFEN 

Deel A: Milieukwaliteitsnormen (MKN) 
voor prioritaire stoffen in 
oppervlaktewateren

Milieukwaliteitsnormen (MKN) in 
oppervlaktewateren

Motivering

Het is geen reden verschil te maken tussen prioritaire stoffen en andere verontreinigende stoffen. 
Het is dus logisch ze op één plek te verzamelen.

Amendement 17
BIJLAGE I, DEEL B, TITEL

DEEL B: 
MILIEUKWALITEITSNORMEN (MKN) 
VOOR ANDERE 
VERONTREINIGENDE STOFFEN 

schrappen
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Motivering

Indien amendement 16 wordt goedgekeurd, worden alle verontreinigende stoffen in deel A van 
bijlage I opgenomen, zonder onderscheid tussen "prioritaire stoffen" en "andere 
verontreinigende stoffen". De titel van deel B kan dus vervallen.

Amendement 18
BIJLAGE I, DEEL C, PUNT 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 meetbaar zijn, worden ze 
opgeteld bij de gevonden MKN-waarde .
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.

Motivering

De natuurlijke concentraties kunnen van invloed zijn op de conformiteit met de MKN, zelfs als de 
natuurlijke concentratie op zich lager is dan de MKN. De lidstaten kunnen hier rekening mee 
houden.
N.v.t. op NL-tekst.

Amendement 19
BIJLAGE X, TABEL, REGELS 33 BIS T7M 33 DECIES (NIEUW)

Nummer CAS-nummer1 EU-nummer2 Naam van de prioritaire stof Aangewezen 
als prioritaire 
gevaarlijke 
stof

(33 bis) n.v.t. xxx-xxx-x DDT totaal(1) X
(33 ter) 50-29-3 200-024-3 para para DDT X
(33 quater) 309-00-2 206-215-8 aldrin X
(33 quinquies) 60-57-1 200-484-5 dieldrin X
(33 sexies) 72-20-8 200-775-7 endrin X
(33 septies) 465-73-6 207-366-2 isodrin X
(33 octies) 56-23-5 200-262-8 tetrachloorkoolstof X
(33 nonies) 127-18-4 204-825-9 tetrachloorethyleen X
(33 decies) 79-01-6 201-167-4 trichloorethyleen X

DDT totaal omvat de som van de volgende isomeren; 1,1,1-trichloor-2,2 bis (p-chlorophenyl) 
ethaan  (CAS-nr. 50-29-3); 1,1,1-trichloor-2 (o-chlorophenyl)-2-(p-chlorophenyl) ethaan 
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(CAS-nr. 789-02-6); 1,1-dichloor-2,2 bis (p-chlorophenyl) ethyleen  (CAS-nr. 72-55-9) en 1,1-
dichloor-2,2 bis (p-chlorophenyl) ethaan (CAS-nr. 72-54-8).
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TOELICHTING

Deze richtlijn vloeit voort uit de verplichting die is opgenomen in de richtlijn tot instelling van 
een kader voor een gemeenschappelijk waterbeleid. In artikel 16 van deze kaderrichtlijn staat een 
opsomming van diverse voorstellen die de Commissie moet indienen, zoals gerichte maatregelen 
tegen waterverontreiniging door bepaalde verontreinigende stoffen of groepen daarvan die een 
aanzienlijk risico inhouden voor of via het aquatisch milieu, het opstellen van een lijst van 
prioritaire stoffen en daaronder gevaarlijke prioritaire stoffen maar ook het vaststellen van 
toepasbare kwaliteitsnormen voor concentraties van prioritaire stoffen in oppervlaktewateren, 
bezinksel of biota.

Deze milieukwaliteitsnormen zijn concentraties van een verontreinigende stof of van groepen 
van verontreinigende stoffen in water, bezinksel of biota die, ter bescherming van de gezondheid 
van mens en milieu, niet overschreden mogen worden (artikel 2, punt 35 van de kaderrichtlijn). 
In de thans voorgestelde richtlijn worden de concentratielimieten in het grondwater vastgesteld 
voor 41 soorten pesticiden, zware metalen en andere gevaarlijke chemische stoffen die een groot 
risico vormen voor het aquatische planten- en dierenleven en voor de gezondheid van de mens. 
De Commissie zegt bij de opstelling van het voorstel langdurig te hebben overwogen om op 
Europees niveau specifieke controlemaatregelen in te voeren voor prioritaire stoffen. Een studie 
naar het effect van het voorstel zou hebben aangetoond dat dergelijke maatregelen momenteel 
niet zinvol zijn, gezien de veelheid aan communautaire instrumenten die al bestaan of zullen 
worden goedgekeurd, om emissies te verminderen.

Het gaat er dus om helderheid te scheppen over de verbanden tussen beide teksten en 
onduidelijkheden weg te nemen. Met name dient een evaluatie te worden gemaakt van de 
doelstellingen en de maatregelen die daartoe moeten leiden in het licht van de verplichtingen die 
in de kaderrichtlijn worden opgesomd,  maar voorts dient bepaald te worden of ze zinvol zijn.

De rapporteur beklemtoont dat deze dochterrichtlijn deel uitmaakt van een alomvattende aanpak 
ter voorkoming van de verspreiding in het oppervlaktewater van als prioritair aangemerkte 
stoffen. Het is dus niet het eerste doel van deze tekst criteria voor de drinkbaarheid van het water 
vast te stellen. De Commissie heeft geen controlemaatregelen voor lozingen voorgesteld erop 
wijzend dat dit al in verschillende teksten gebeurt (REACH, IPPC,..) Er moet echter voor 
worden gezorgd dat deze maatregelen niet tegenstrijdig zijn, elkaar niet overlappen en vooral dat 
er geen emissiebronnen, lozingen en verliezen ongenoemd blijven, bijzondere omstandigheden 
van historische en natuurlijke aanwezigheid van bepaalde stoffen in aanmerking nemend.    

De rapporteur heeft geprobeerd antwoord te geven op deze vragen maar ook op de problemen 
van de diffuse verontreiniging. Hij doet een beroep op de Commissie gemeenschappelijke 
methodologieën te ontwikkelen om een adequaat beschermingsniveau te waarborgen maar ook 
om concurrentievervalsing te vermijden.

In het Commissievoorstel wordt een onderscheid gemaakt tussen prioritaire stoffen en andere 
verontreinigende stoffen. Dit onderscheid zorgt alleen maar voor verwarring en de rapporteur 
stelt dan ook voor de acht "andere verontreinigende stoffen" onder de prioritaire stoffen op te 
nemen en ze zelfs in te delen als gevaarlijke prioritaire stoffen gezien de effecten die ze 
veroorzaken.
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Ook het bijzondere geval van de havengebieden moet worden aangepakt. Havens zijn bij uitstek 
gebieden waar vrijgekomen stoffen zich sterk ontwikkelen als gevolg van 
baggerwerkzaamheden. Deze bijzondere situatie moet op een passende manier worden 
aangepakt.

De rapporteur dringt er bij de Commissie op aan de kwestie van de uit derde landen afkomstige 
verontreiniging op de agenda te plaatsen.

De rapporteur is tenslotte van opvatting dat over bepaalde kwestie van gedachte moet worden 
gewisseld. Sommige gesprekspartners met wie in de voorbereidingsfase van dit verslag is 
gesproken spreken hun verbazing uit over het feit dat bepaalde MKN-waarden niet 
overeenstemmen met de methodologie die beschreven wordt in de aan de CIRCA  
(Communication & Information Resource Centre Administrator) ter beschikking gestelde 
documenten.. In dit verband beklemtoont de rapporteur de noodzaak van een technische 
gedachtewisseling over de volgende stoffen: benzeen, cadmium, hexachloorbenzeen, 
hexachloorbutadieen, kwik, nikkel, lood, PAK (polycyclisch aromatische koolwaterstof). Uit 
deze gedachtewisselingen is al gebleken dat er onenigheid bestaat over de MKN-waarden van 
0,05 ug.L-1 voor kwik, die geen rekening zouden houden met de secundaire giftigheid die 
verband houdt met methylkwik en met 0,2 ug.L-1 voor kwik. Wat de incidentele verontreiniging 
betreft, dienen mogelijke ontheffingen coherent te zijn met de Waterrichtlijn en dus door de 
Commissie te worden opgehelderd. 
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