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TRUMPAS PAGRINDIMAS

Direktyvoje dėl Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje1, priimtoje 2000 m., nepaminėti tam 
tikri požeminio vandens kokybės aspektai. Papildoma direktyva siekiama užpildyti šias spragas.
Siūlomos direktyvos tikslas − suderinti požeminio vandens kokybės stebėsenos nuostatas, kad 
būtų sustiprinta požeminio vandens taršos prevencija ir kontrolė. Direktyvoje reikalaujama, kad 
valstybės narės nustatytų ribines teršalų vertes, įvertintų ir stebėtų požeminio vandens cheminę 
būklę ir imtųsi priemonių siekdamos paveikti taršos didėjimo tendencijas.

Šiai direktyvai gali būti pritarta. Požeminis vanduo yra svarbus gamtinis išteklius, naudojamas 
kaip geriamas vanduo bei pramonėje ir žemės ūkyje, taigi norint vandenį naudoti dabar ir 
ateityje, reikia jį apsaugoti. Tačiau kai kurie pakeitimai siūlomi siekiant atsižvelgti į foninį 
natūraliai susidarančių medžiagų/teršalų lygį ir jų kiekio svyravimus priklausomai nuo gamtos 
sąlygų. Prieš imdamosi specialių veiksmų dėl žmogaus veiklos sukeliamos taršos, valstybės 
narės turėtų įvertinti natūralų foninį medžiagų/teršalų lygį ir jų kiekio svyravimus.

PAKEITIMAI

Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komitetas ragina atsakingą Aplinkos apsaugos, 
visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetą į savo pranešimą įtraukti šiuos pakeitimus:

Komisijos pasiūlytas tekstas2 Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant pateikti požeminio vandens 
telkinių cheminės būklės vertinimo kriterijus 
reikėtų nustatyti kokybės standartus, ribines 
vertes ir vertinimo metodus.

(5) Siekdamos pateikti požeminio vandens 
telkinių cheminės būklės vertinimo 
kriterijus, valstybės narės turėtų nustatyti 
kokybės standartus, ribines vertes ir 
vertinimo metodus, atsižvelgdamos į 
valstybių ir regionų sąlygas.

Justification

In the spirit of the Water Framework Directive, the objective should be agreed at European 
level. The specific method for achieving it is better left to the Member States under the 
subsidiarity principle.

  
1 OL L 327, 2000 12 22, p. 1
2 OL C … / Dar neskelbta OL.
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Pakeitimas 2
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) Jei įmanoma, valstybės narės turėtų 
naudotis dabartinėmis statistinėmis 
procedūromis, jei tik jos atitinka 
tarptautinius standartus ir yra parankios 
stebėsenos rezultatams tarp valstybių narių 
palyginti.

Justification

Attention and energy should be concentrated on the achievement of the objectives. Unnecessary 
bureaucracy, such as the duplication of statistical procedures, should be avoided.

Pakeitimas 3
1 straipsnio 2 pastraipa

Šioje direktyvoje taip pat nustatomas 
reikalavimas užkirsti kelią netiesioginiam 
teršalų nuotėkiui į požeminį vandenį arba jį 
riboti.

c) priemonių, kurių valstybės narės turi 
imtis siekdamos užkirsti kelią 
netiesioginiam teršalų nuotėkiui į požeminį 
vandenį arba jį riboti, programa.

Pakeitimas 4
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje, kuria tobulinama 
Direktyva 2000/60/EB, daroma prielaida, 
kad valstybės narės ir už darnų vandens 
išteklių valdymą atsakingos institucijos 
imsis visų reikiamų priemonių požeminio 
vandens telkinių būklei apibūdinti ir 
patikrinti. Šios Direktyvos 2000/60/EB II (2 
punktas), IV ir V prieduose išdėstytos 
priemonės apima požeminio vandens 
telkinių vietos ir ribų nustatymą, jų 
geologinę ir hidrologinę charakteristiką, 
vandens atsinaujinimo ir pasipildymo gebą, 
vandens surinkimo vietas, vandens ėmimo 
vietas bei pernelyg didelio naudojimo ir 
taršos riziką.

Justification

Since this proposal is a further development of Directive 2000/60/EC, it should be made clear 
that some of the instruments of the Framework Directive are necessary for adequate protection 
of groundwater.
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Pakeitimas 5
2 straipsnio 1 dalis

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės ir 
kuri nustatoma atsižvelgiant į foninį 
natūralų to teršalo lygį, .

Justification

In assessing threshold values for bodies of ground water, Member States should take into 
consideration the (local) background level for naturally occurring substances/pollutants.

Pakeitimas 6
2 straipsnio 2 dalis

2. ,,nuolatinio pastebimo taršos didėjimo 
tendencija“ – statistikos požiūriu didelis 
teršalo koncentracijos padidėjimas, palyginti 
su koncentracijos lygiu, užfiksuotu 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje 
minimos monitoringo programos 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

2. ,,nuolatinio pastebimo taršos didėjimo 
tendencija“ – statistikos požiūriu didelis 
teršalo koncentracijos padidėjimas, palyginti 
su koncentracijos lygiu, užfiksuotu 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje 
minimos monitoringo programos 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes bei  
gamtos sąlygų lemiamus jų svyravimus.

Justification

Nereikėtų imtis specialių veiksmų, kai taršos didėjimo tendencija randasi dėl natūralaus, su
geologinėmis sąlygomis susijusio teršalų nutekėjimo į požeminius vandenis.

Pakeitimas 7
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 

1. Valstybės narės, remdamosi Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnyje bei jos II priedo 
2.1 ir 2.2 skirsniuose numatyta
charakteristikų analize bei laikydamosi šios 
direktyvos II priede numatytos tvarkos, taip 
pat atsižvelgdamos į ekonomines ir 
socialines sąnaudas bei naujausius 
mokslinių tyrimų duomenis, iki 2005 m. 
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kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

gruodžio 22 d. nustato ribines vertes 
kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje buvo 
apibūdintas kaip teršalas, dėl kurio kyla 
pavojus požeminio vandens telkinio arba 
telkinių charakteristikoms. Valstybės narės 
nustato bent šios direktyvos III priedo A.1 ir 
A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

Šias ribines vertes galima nustatyti atskirų 
šalių lygmeniu, upės baseino rajono arba 
požeminio vandens telkinio ar telkinių 
lygmeniu.

Šias ribines vertes galima nustatyti atskirų 
šalių lygmeniu, upės baseino rajono arba 
požeminio vandens telkinio ar telkinių, kurie 
nustatomi esą pavojuje, lygmeniu.

Justification

It is essential that Member States, when fixing the threshold values, consider the latest scientific 
findings from areas such as medicine, toxicology, ecology, etc.

Further clarification that the threshold value only apply to bodies of groundwater characterised 
as being at risk.

Pakeitimas 8
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Požeminio vandens telkinių, esančių 
tarptautiniame upės baseino rajone, 
atžvilgiu atitinkamos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo specifines 
nacionalines ir regionines sąlygas, bendrai 
nustato kokybės standartus, ribines vertes ir 
įvertinimo metodus, taip siekdamos suteikti 
kriterijus požeminio vandens telkinių 
cheminei būklei įvertinti.
Valstybės narės, negalėdamos pasiekti 
susitarimo, pagal Direktyvos 2000/60/EB 
12 straipsnį pateikia šį klausimą nagrinėti 
Komisijai, kuri turi atsakyti per šešis 
mėnesius.

Justification

Disagreement between Member States must not lead to inaction.
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Pakeitimas 9
5 straipsnis

1. Siekdamos identifikuoti tendencijas ir 
apibrėžti tokių tendencijų kaitos pradinius 
taškus valstybės narės privalo turėti 
stebėsenos programas, numatytas 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, kad 
stebėtų visus vandens ėmimo punktus 
žmonių reikmėms ar žemdirbystei, ypač 
ėmimo punktus, kuriais naudojasi daugiau 
nei 50 žmonių, atliktų inventorizaciją ir 
įtrauktų juos į skaidrų ir pasiekiamą 
registrą.

Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
nuolatinio pastebimo teršalų koncentracijos  
didėjimo požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose tendenciją ir pagal šios 
direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.

2. Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
nuolatinio pastebimo teršalų koncentracijos 
didėjimo požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose tendenciją, atsirandančią dėl 
žmonių veiklos poveikio, ir pagal šios 
Direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.

Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
nuolatinio pastebimo teršalų koncentracijos  
didėjimo požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose tendenciją ir pagal šios 
direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.  

3. Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
nuolatinio pastebimo teršalų koncentracijos 
didėjimo požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose tendenciją ir pagal šios 
Direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.
4. Remdamosi paviršinio ir požeminio 
vandens integruoto valdymo principais, 
atsakingos institucijos stebi bet kokį 
vandeningų sluoksnių pereikvojimą ir 
vandens lygio sumažėjimo padarinius 
požeminio vandens teršalų koncentracijai, 
pelkėms ir saugomose teritorijose ir 
prireikus siūlyti atlikti dirbtinį pažeisto 
požeminio vandens telkinio perpylimą.

Justification

The Member States must implement the Water Framework Directive if they are to meet the 
requirements of the new proposal. They can identify trends only if they have adequate, rigorous 
and transparent systems for monitoring groundwater.

The request to identify and reverse significant and sustained upward trends of pollutants cannot 
be realised in all cases, for example where the trends is a result of natural discharges related to 
geological conditions.
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Pakeitimas 10
6 straipsnio 1 dalis

6. Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos priemonės.

6. Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos priemonės.
Valstybės narės ragina tuos, kurie 
inicijuoja žmogaus veiklos plėtojimą ir 
gyvenamos teritorijos plėtimą ir yra už tai 
atsakingi, dalyvauti viešos informacijos ir 
konsultavimo procese, numatytame 
Direktyvos 2000/60/EB straipsnyje, 
siekdamos jiems išaiškinti jų ekonominės 
veiklos poveikį požeminio vandens 
vartojimui ir naudojimui ateityje. Valstybės 
narės užtikrina, kad ši informacija būtų 
pateikiama visuomenei, siekdamos 
susilaukti komentarų, taip pat visuomenė 
žino apie leistinus eksploatuoti 
vandeningus sluoksnius ir jų būklę.

Justification

A minimum guarantee of sustainability of the aquifers, which in many cases are a resource 
which is difficult to renew, requires that before they are used, the needs of the economic 
initiatives that will use the water must be identified, so that their viability and impact can be 
calculated. Similarly, management to date shows that it is important that all users are aware of 
concessions, permits and the state of the aquifers, in line with the requirements of the 
transparent and participative management that the Water Directive envisages.

Pakeitimas 11
6 a straipsnis (naujas)

6a straipsnis
Pagal Direktyvos 2000/60/EB 9 straipsnio 
nuostatas valstybės narės imasi priemonių 
su požeminio vandens tarša susijusius 
kaštus perduoti teršėjui.
Jei vidaus rinkos gamyba ar parduodamų 
produktų joje naudojimas yra taršos 
šaltinis, Komisija inicijuoja tokios taršos 
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šaltinio tinkamo ir teisingo mokesčio 
įvedimą.

Justification

The Water Framework Directive requires the Member States to pass on the cost of water use in 
accordance with the 'polluter pays' principle. Before 2010 the Member States must provide 
information on the manner in which this is being done. The use of  chemical weedkillers by 
individuals and local authorities is a major source of water pollution. Even the allegedly 
environmentally friendly alternatives are still very harmful to the groundwater, though they are 
less damaging to soil life.

Pakeitimas 12
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Siekiant identifikuoti būsimas pramoninės 
ir urbanistinės plėtros zonas ir užtikrinti 
saugias ir kokybiškas investicijas, svarbu, 
kad valstybės narės įgyvendindamos Inspire 
programą nustatytų bendrą metodologiją, 
kaip registruoti vandeningus grunto 
sluoksnius. Šiuo tikslu valstybės narės 
įsigaliojus šiai direktyvai pradeda rinkti 
duomenis.

Justification

There is a need to establish a methodology for collecting data with a view to introduction of the 
Inspire programme for digitising bodies of groundwater, which is currently being considered in 
Parliament. The Member States must therefore start to be involved in data collection 
methodology.

Pakeitimas 13
I priedo lentelės 3 eilutės 3 stulpelis (naujas)

Šis standartas netaikomas natūraliai 
susidarančioms medžiagoms, kurios 
įregistruojamos kaip biocidų aktyviosios 
sudėtinės dalys ir kurių natūralus foninis 
lygis viršija siūlomą kokybės standartą.

Justification

Some active ingredients authorised for use in biocidal products are naturally occurring 
substances (e.g. sodium chloride, iodine, silver, copper, etc. ). Therefore, in the environments 
where such natural substances occur, their presence in the neighbouring groundwater is much 
higher than the proposed limit of  0.1 μg/l. This would just reflect the natural background. More 
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so, sodium chloride (salt for cooking) and iodine are massively present in sea water. Therefore, 
it make no sense to impose a limit value for these naturally occurring substances, even if they 
are authorised for use in biocidal products.

Pakeitimas 14
III priedo B dalies 2.3 skirsnis

Ekonominiai ir socialiniai kaštai nustatant 
ribines vertes

2.3 Ekonominių ir socialinių sąnaudų 
įvertinimo būdo, kuriuo vertinamos 
priemones, skirtos tinkamai požeminio 
vandens cheminei būklei pasiekti, 
pagrįstumas.

Justification

Economic and social costs should not be a consideration for establishing threshold values, but 
should be considered in assessing the measures which may be taken to achieve a good status.
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