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KORT BEGRUNDELSE

I vandrammedirektivet1, som blev vedtaget i 2000, var visse aspekter af evalueringen af 
grundvandskvaliteten udeladt. Dette "datterdirektiv" har til formål at udfylde disse huller. 
Formålet med direktivet er at harmonisere kontrollen af grundvandskvaliteten for at styrke 
forebyggelse af og kontrol med grundvandsforurening. Direktivet kræver, at medlemsstaterne 
fastlægger tærskelværdier for forurenende stoffer, vurderer og overvåger grundvandets 
kemiske tilstand og træffer foranstaltninger for at forhindre en opadgående 
forureningstendens.

Direktivet kan bydes velkomment. Grundvandet er en vigtig naturlig ressource, som bruges til 
drikkevand samt af industrien og landbruget, og den bør beskyttes til brug nu og i fremtiden. 
Imidlertid foreslås en række ændringer for at tage højde for niveauet af naturligt 
forekommende stoffer/forurenende stoffer og disses variationer som følge af naturlige 
forhold: For specifikt at fokusere på forurening forårsaget af menneskelig virksomhed bør 
medlemsstaterne tage de naturlige baggrundsniveauer af stoffer/forurenende stoffer og disses 
naturlige variationer med i betragtning.

ÆNDRINGSFORSLAG

Udvalget om Industri, Forskning og Energi opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende ændringsforslag i 
sin betænkning:

Kommissionens forslag2 Ændringsforslag

Ændringsforslag 1
Betragtning 5

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav, 
tærskelværdier og vurderingsmetoder, så der 
på dette grundlag kan opstilles kriterier for 
vurdering af grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand.

(5) Medlemsstaterne bør i lyset af de 
særlige nationale og regionale forhold 
udarbejde kvalitetskrav, tærskelværdier og 
vurderingsmetoder, så der på dette grundlag 
kan opstilles kriterier for vurdering af 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand.

Begrundelse

I overensstemmelse med ånden bag rammedirektivet om vand bør målsætningen aftales på 
europæisk plan. Den konkrete opfyldelse af målsætningen bør i henhold til 
subsidiaritetsprincippet overlades til medlemsstaterne.

  
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT.
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Ændringsforslag 2
Betragtning 7 a (ny)

(7a) Medlemsstaterne anvender så vidt 
muligt eksisterende statistiske procedurer, 
så længe de er i overensstemmelse med 
internationale standarder og bidrager til, at 
resultaterne af overvågningen er 
sammenlignelige mellem medlemsstaterne 
over lang tid.

Begrundelse

Opmærksomheden og kræfterne bør koncentreres om at opfylde målsætningerne. 
Unødvendigt bureaukrati såsom en fordobling af de statistiske procedurer bør undgås.

Ændringsforslag 3
Artikel 1, afsnit 2

Dette direktiv indfører også krav om
forebyggelse eller begrænsning af indirekte 
udledninger af forurenende stoffer til 
grundvand.

c) et program med foranstaltninger, som 
medlemsstaterne skal træffe med henblik 
på forebyggelse eller begrænsning af 
indirekte udledninger af forurenende stoffer 
til grundvand.

Begrundelse

Ændringsforslag 4
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

Dette direktiv, som udspringer af direktiv 
2000/60/EF, forudsætter, at 
medlemsstaterne og de myndigheder, der er 
ansvarlige for den bæredygtige forvaltning 
af vandressourcerne, iværksætter alle de 
nødvendige foranstaltninger med henblik 
på karakterisering af og kontrol med 
grundvandsforekomsternes tilstand. Disse 
foranstaltninger, som er nærmere beskrevet 
i bilag II (punkt 2), IV og V til direktiv 
2000/60/EF, omfatter bl.a. 
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grundvandsforekomsternes beliggenhed og 
grænser samt deres geologiske og 
hydrogeologiske karakteristika, 
opfyldnings- og genoprettelseskapacitet, 
grundvandsdannende områder, 
indvindingskilder og risici for 
overudnyttelse og forurening.

Begrundelse

Eftersom dette forslag udspringer af direktiv 2000/60/EF, skal det nævnes, at nogle af 
instrumenterne i rammedirektivet er nødvendige for en tilstrækkelig beskyttelse af 
grundvandet.

Ændringsforslag 5
Artikel 2, stk. 1

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, ved hvis 
overskridelse den kemiske tilstand for en 
eller flere grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe.

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, ved hvis 
overskridelse den kemiske tilstand for en 
eller flere grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe, og som tager 
hensyn til det naturlige baggrundsniveau 
for dette forurenende stof.

Begrundelse

Ved evaluering af tærskelværdierne for grundvand bør medlemsstaterne tage hensyn til det 
(lokale) baggrundsniveau for naturligt forekommende stoffer/forurenende stoffer.

Ændringsforslag 6
Artikel 2, stk. 2

2. 'Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens': statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier.

2. 'Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens': statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier og variationer som følge af 
naturlige forhold.
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Begrundelse

En stigende tendens, som udelukkende er resultat af naturlige udledninger i forbindelse med 
geologiske forhold, bør ikke betragtes som en tendens, der kan danne baggrund for specifik 
aktion.

Ændringsforslag 7
Artikel 4, stk. 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger og den seneste videnskabelige 
viden, opstiller medlemsstaterne senest den 
22. december 2005 tærskelværdier for hvert 
af de forurenende stoffer, for hvilke det er 
påvist, at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
truede. Medlemsstaterne opstiller som 
minimum tærskelværdier for de forurenende 
stoffer, der er omhandlet i del A.1 og A.2 i 
bilag III til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Disse tærskelværdier kan opstilles på 
nationalt plan, på vandområdedistriktsplan 
eller for en grundvandsforekomst eller en 
gruppe af grundvandsforekomster.

Disse tærskelværdier kan opstilles på 
nationalt plan, på vandområdedistriktsplan 
eller for en grundvandsforekomst eller en 
gruppe af grundvandsforekomster, som 
udpeges som værende udsat for risiko.

Begrundelse

Det er meget vigtigt, at medlemsstaterne tager højde for den nyeste videnskabelige viden 
inden for f.eks. medicin, toksikologi, økologi osv., når de fastsætter tærskelværdier.

Endvidere klargøres det, at tærskelværdien kun anvendes på grundvandsforekomster, der 
beskrives som værende udsat for risiko.

Ændringsforslag 8
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Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. For grundvandsforekomster, der ligger 
i et internationalt vandområdedistrikt, 
fastlægger de berørte medlemsstater i 
fællesskab i lyset af deres særlige nationale 
og regionale forhold kvalitetskrav, 
tærskelværdier og vurderingsmetoder med 
henblik på at opstille kriterier for vurdering 
af grundvandsforekomsters kemiske 
tilstand.
Såfremt medlemsstaterne ikke kan opnå 
enighed, kan de i medfør af artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EF forelægge problemet 
for Kommissionen, som har seks måneder 
til at give et svar.

Begrundelse

Uenighed mellem medlemsstaterne må ikke føre til manglende handling.

Ændringsforslag 9
Artikel 5

1. Med henblik på at bestemme tendenserne 
og fastlægge udgangspunkterne for at 
vende tendensen er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF har 
overvågningsprogrammer for at kunne 
kontrollere alle steder, hvor der indvindes 
drikkevand og vand til landbruget, især 
indvindingssteder, som forsyner over 50 
personer, foretage en opgørelse og angive 
alle stederne i en gennemskuelig og 
tilgængelig fortegnelse.

Medlemsstaterne bestemmer eventuelle 
væsentlige og vedvarende opadgående 
tendenser i koncentrationerne af forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster eller 
grupper af grundvandsforekomster og 
fastlægger udgangspunktet for at vende 
tendenserne som anført i bilag IV til dette 
direktiv.

2. Medlemsstaterne bestemmer eventuelle 
væsentlige og vedvarende opadgående 
tendenser i koncentrationerne af forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster eller 
grupper af grundvandsforekomster 
forårsaget af menneskelig virksomhed og 
fastlægger udgangspunktet for at vende 
tendenserne som anført i bilag IV til dette 
direktiv.
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For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt, skal 
medlemsstaterne vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
med henblik på progressiv mindskelse af 
grundvandets forurening.

3. For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt, skal 
medlemsstaterne vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
med henblik på progressiv mindskelse af 
grundvandets forurening.

4. I henhold til princippet om en integreret 
forvaltning af overfladevand og grundvand 
kontrollerer de kompetente myndigheder 
eventuel overudnyttelse af grundvands-
magasinerne og virkningerne af faldet i 
grundvandsspejlet for koncentrationen af 
forurenende stoffer i grundvandet, for 
vådområderne og beskyttede områder, idet 
de om nødvendigt fremlægger en plan for 
kunstig infiltration af den pågældende 
grundvandsforekomst.

Begrundelse

Det er nødvendigt, at medlemsstaterne overholder vandrammedirektivet for at kunne opfylde 
kravene i det nye forslag. Det er kun muligt at bestemme tendenserne, hvis man har adækvate, 
strenge og gennemskuelige systemer til kontrol af grundvandet.

Kravet om at finde frem til og vende betydelige og vedvarende opadgående tendenser i 
mængden af forurenende stoffer kan ikke imødekommes i alle tilfælde, f.eks. når tendensen 
forårsages af naturlige udledninger i forbindelse med geologiske forhold.

Ændringsforslag 10
Artikel 6, afsnit 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII. 
Medlemsstaterne tilskynder til, at de, der 
står bag og er ansvarlige for den 
menneskelige udvikling og udvidelsen af 
beboelsesarealerne, inddrages i den 
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offentlige oplysning og høring, der er 
omhandlet i artikel 14 i direktiv 
2000/60/EF, idet de skal gøres opmærksom 
på, hvilken fremtidig indvirkning deres 
økonomiske aktiviteter har på forbruget og 
udnyttelsen af grundvandet. 
Medlemsstaterne sikrer, at disse 
oplysninger offentliggøres, således at 
borgerne kan fremsætte deres 
bemærkninger og gøres opmærksomme på 
tilladelser til udnyttelse og 
grundvandsmagasinernes tilstand.

Begrundelse

For at sikre en bæredygtig udnyttelse af grundvandsmagasinerne, som i mange tilfælde er en 
vanskeligt fornybar ressource, må det som minimum kræves, at man forud for udnyttelsen har 
kendskab til nødvendigheden af de økonomiske initiativer, der kræver vand, med henblik på at 
beregne deres bæredygtighed og virkninger. Tilsvarende viser forvaltningen hidtil, at det er 
vigtigt, at alle brugere har kendskab til koncessioner og tilladelser og 
grundvandsmagasinernes tilstand, i overensstemmelse med de i vanddirektivet opstillede krav 
om en forvaltning, der er åben og inddrager borgerne.

Ændringsforslag 11
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med artikel 9 i direktiv 
2000/60/EF foranstaltninger til at vælte 
omkostningerne ved grundvandsforurening 
over på forurenerne.
Når kilden til forureningen er 
fremstillingen eller brugen af produkter, 
der handles på det indre marked, tager 
Kommissionen initiativ til, at der lægges en 
passende og retfærdig afgift på kilden til 
den pågældende forurening.

Begrundelse

Medlemsstaterne skal i henhold til vandrammedirektivet vælte omkostningerne ved 
vandforbrug over på forureneren i overensstemmelse med princippet om, at "forureneren 
betaler". Medlemsstaterne skal inden 2010 oplyse, hvordan dette sker. Borgeres og lokale 
myndigheders brug af kemiske ukrudtsbekæmpelsesmidler er en væsentlig kilde til 
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vandforurening. Selv de angiveligt miljøvenlige alternativer er stadig meget skadelige for 
grundvandet, selv om de skader livet i jorden i mindre grad.

Ændringsforslag 12
Artikel 8, afsnit 1 a (nyt)

Det er med henblik på at placere fremtidige 
industri- og byområder og garantere 
investeringernes sikkerhed og kvalitet 
vigtigt, at medlemsstaterne indfører en 
fælles metode til registrering af 
grundvandsmagasinerne med henblik på 
udviklingen af Inspire-programmet. 
Medlemsstaterne begynder i dette øjemed at 
indsamle oplysninger straks efter dette 
direktivs ikrafttræden.

Begrundelse

Der er nødvendigt at indføre en metode til indsamling af oplysninger med henblik på 
indførelsen af Inspire-programmet om digitalisering af grundvandsforekomsterne, som i 
øjeblikket behandles i Parlamentet. Det er derfor nødvendigt, at medlemsstaterne begynder at 
beskæftige sig med metoden for indsamlingen af oplysninger.

Ændringsforslag 13
Bilag I, tabel, linie 3, kolonne 3 (ny)

Denne standard finde ikke anvendelse på 
naturligt forekommende stoffer, der er 
registreret som biologisk virksomme stoffer 
for biocidholdige produkter, og for hvilke 
det naturlige baggrundsniveau er højere 
end den foreslåede kvalitetsnorm

Begrundelse

En række biologisk virksomme stoffer, som er tilladt til anvendelse i biocidholdige produkter 
er naturligt forekommende stoffer (f.eks. natriumchlorid, jod, sølv, kobber osv.). I miljøet, 
hvor sådanne naturlige stoffer forekommer, er deres tilstedeværelse i det tilstødende 
grundvand derfor meget højere end den foreslåede grænse på 0.1 μg/l. Dette ville blot være 
en afspejling af den naturlige baggrund. Natriumchlorid (almindeligt salt) og jod findes 
desuden i store mængder i havvand. Det giver derfor ingen mening at fastsætte en 
værdigrænse for disse naturligt forekommende stoffer, selv om det er tilladt at anvende dem i 
biocidholdige produkter.
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Ændringsforslag 14
Bilag III, del B, punkt 2.3

2.3 Beskrivelse af, hvordan der ved 
opstillingen af tærskelværdierne er taget 
hensyn til de økonomiske og sociale 
omkostninger.

2.3 Begrundelse for, hvordan der er taget 
hensyn til de økonomiske og sociale 
omkostninger ved vurderingen af 
foranstaltninger, der sigter mod at opnå 
god kemisk tilstand for grundvand.

Begrundelse

Der bør ikke tages hensyn til økonomiske og sociale omkostninger ved opstillingen af 
tærskelværdier, men derimod ved vurderingen af de foranstaltninger, der kan træffes for at 
opnå en god tilstand.
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