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KRÓTKIE UZASADNIENIE

W Ramowej Dyrektywie Wodnej1, która została przyjęta w 2000 r., niektóre kwestie oceny 
jakości wód podziemnych zostały pominięte. Niniejsza dyrektywa pochodna zmierza do 
wypełnienia tych luk. Zadaniem tej dyrektywy jest harmonizacja monitorowania jakości wód 
podziemnych w celu poprawy zapobiegania i kontroli ich zanieczyszczeń. Nakłada ona na 
Państwa Członkowskie obowiązek ustanowienia wartości progowych dla substancji 
zanieczyszczających środowisko, oceny i monitorowania chemicznego stanu wód 
podziemnych oraz podjęcia kroków w celu odwrócenia tendencji wzrostowej w obrębie 
zanieczyszczeń.

Dyrektywę niniejszą przyjmuje się z zadowoleniem. Wody podziemne są ważną częścią 
zasobów naturalnych, które stanowią źródło wody pitnej, są wykorzystywane przez przemysł 
i rolnictwo i powinny podlegać ochronie, by można z nich było korzystać zarówno teraz, jak i 
w przyszłości. Jednakże zgłoszono kilka poprawek, aby uwzględnione zostały również 
poziomy tła występujących naturalnie w środowisku substancji (zanieczyszczających) i 
różnice w ich obrębie, związane z warunkami naturalnymi: W celu podjęcia działań 
ukierunkowanych wyłącznie na zanieczyszczenia spowodowane działalnością człowieka 
Państwa Członkowskie powinny wziąć pod uwagę poziomy naturalnego tła substancji 
(zanieczyszczających) i ich naturalne zróżnicowanie.

POPRAWKI

Komisja Przemysłu, Badań Naukowych i Energii zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska 
Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, właściwej dla tej sprawy, o 
naniesienie w swoim sprawozdaniu następujących poprawek:

Tekst proponowany przez Komisję2 Poprawki Parlamentu

Poprawka 1
punkt 5 preambuły

(5) Należy opracować normy jakości, 
wartości progowe i metody oceny w celu 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.

(5) Państwa Członkowskie winny 
opracować normy jakości, wartości progowe 
i metody oceny w świetle uwarunkowań 
krajowych i regionalnych, w celu 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.

  
1 Dz.U. L 327 z 22.12.2000 r., str. 1
2 Dz.U. C ... / Dotychczas nieopublikowany w Dzienniku Urzędowym.
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Uzasadnienie

W duchu Ramowej Dyrektywy Wodnej cel należy uzgodnić na poziomie europejskim. 
Natomiast konkretny sposób osiągnięcia celu lepiej jest pozostawić w gestii Państw 
Członkowskich, zgodnie z zasadą pomocniczości.

Poprawka 2
punkt 7a) preambuły (nowy)

7.a) W miarę możliwości Państwa 
Członkowskie powinny wykorzystać 
istniejące procedury statystyczne, pod 
warunkiem ich zgodności ze standardami 
międzynarodowymi i wkładu w 
długookresową porównywalność wyników 
monitorowania pomiędzy Państwami 
Członkowskimi.

Uzasadnienie

Uwagę i energię należy skoncentrować na osiągnięciu tych celów. Należy unikać 
niepotrzebnej biurokracji, zwłaszcza dublowania procedur statystycznych.

Poprawka 3
artykuł 1 akapit 2

Niniejsza dyrektywa ustanawia również 
wymóg zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

c) program środków, które Państwa 
Członkowskie wdrożą w celu zapobiegania 
lub ograniczania pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych.

Poprawka 4
artykuł 1 ust. 2a) (nowy)

Niniejsza dyrektywa, która stanowi 
rozwinięcie dyrektywy 2000/60/WE, 
zakłada, że Państwa Członkowskie i władze 
odpowiedzialne za zrównoważone 
gospodarowanie zasobami wodnymi, 
wdrożą wszelkie środki konieczne do 
wykonania charakterystyki i przeglądu 
stanu części wód podziemnych. Te środki, 
określone w załącznikach II (pkt 2), IV i V 
dyrektywy 2000/60/WE, obejmują 
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określenie położenia i granic wód 
podziemnych, ich charakterystyki 
geologicznej i hydrologicznej, możliwości 
zasilania i rekuperacji, zlewni, punktów 
poboru oraz ryzyka nadmiernej eksploatacji 
i zanieczyszczeń.

Uzasadnienie

Ponieważ ten projekt stanowi rozwinięcie dyrektywy 2000/60/WE, należy jasno stwierdzić, że 
niektóre instrumenty dyrektywy ramowej są konieczne dla właściwej ochrony wód 
podziemnych.

Poprawka 5
artykuł 2 ust. 1

1. „wartość progowa” oznacza graniczną 
wysokość stężenia danej substancji 
zanieczyszczającej w wodach podziemnych, 
którego przekroczenie spowodowałoby, że 
część lub części wód podziemnych 
zostałyby sklasyfikowane jako części o złym 
stanie chemicznym.

1. „wartość progowa” oznacza graniczną 
wysokość stężenia danej substancji 
zanieczyszczającej w wodach podziemnych, 
którego przekroczenie spowodowałoby, że 
część lub części wód podziemnych 
zostałyby sklasyfikowane jako części o złym 
stanie chemicznym, i która bierze pod 
uwagę poziom naturalnego tła danej 
substancji zanieczyszczającej.

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wartości progowych dla części wód podziemnych Państwa Członkowskie 
powinny wziąć pod uwagę lokalny poziom naturalnego tła substancji (zanieczyszczających) w 
środowisku.

Poprawka 6
artykuł 2 ust. 2

2. „znacząca i utrzymująca się tendencja 
wzrostowa” oznacza każdy znaczący 
statystycznie wzrost stężenia substancji 
zanieczyszczającej w porównaniu do 
stężenia odnotowanego na początku 
programu monitoringu, określonego w art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, biorąc pod uwagę 
standardy jakości i wartości progowe.

2. „znacząca i utrzymująca się tendencja 
wzrostowa” oznacza każdy znaczący 
statystycznie wzrost stężenia substancji 
zanieczyszczającej w porównaniu do 
stężenia odnotowanego na początku 
programu monitoringu, określonego w art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, biorąc pod uwagę 
standardy jakości, wartości progowe i 
różnice spowodowane warunkami 
naturalnymi.
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Uzasadnienie

Tendencja wzrostowa, która jest jedynie skutkiem naturalnej emisji związanej z warunkami 
geologicznymi, nie powinna być postrzegana jako tendencja, która wymaga podjęcia 
szczególnych kroków.

Poprawka 7
artykuł 4 ust. 1

1. Na podstawie analizy charakterystyk, 
które mają być przeprowadzane w świetle 
art. 5 dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 
i 2.2 Załącznika II odnośnej dyrektywy, 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
Załączniku II niniejszej dyrektywy oraz 
uwzględniając koszty ekonomiczne i 
społeczne, Państwa Członkowskie powinny 
nie później niż do dnia 22 grudnia 2005 r. 
określić wartości progowe dla każdej 
substancji zanieczyszczającej, która na ich 
obszarze została zidentyfikowana jako 
substancja przyczyniająca się do 
klasyfikowania jednej lub kilku części wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie określają przynajmniej 
wartości progowe dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części A.1 i A.2 Załącznika III niniejszej 
dyrektywy. Wartości te wykorzystywane są 
między innymi przy przeprowadzaniu analiz 
i przeglądu stanu wód podziemnych, jak 
stanowi art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

1. Na podstawie analizy charakterystyk, 
które mają być przeprowadzane w świetle 
art. 5 dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 
i 2.2 Załącznika II odnośnej dyrektywy, 
zgodnie z postępowaniem określonym w 
Załączniku II tej dyrektywy oraz 
uwzględniając koszty ekonomiczne i 
społeczne oraz najnowsze wyniki badań 
naukowych, Państwa Członkowskie 
powinny nie później niż do dnia 22 grudnia 
2005 r. określić wartości progowe dla każdej 
substancji zanieczyszczającej, która na ich 
obszarze została zidentyfikowana jako 
substancja przyczyniająca się do 
klasyfikowania jednej lub kilku części wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie określają przynajmniej 
wartości progowe dla substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
części A.1 i A.2 Załącznika III niniejszej 
dyrektywy. Wartości te wykorzystywane są 
między innymi przy przeprowadzaniu analiz 
i przeglądu stanu wód podziemnych, jak 
stanowi art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE.

Wartości progowe mogą zostać określone na 
szczeblu krajowym, na szczeblu rejonu, 
który obejmuje dorzecze, lub na szczeblu 
jednej lub kilku części wód podziemnych.

Wartości progowe mogą zostać określone na 
szczeblu krajowym, na szczeblu rejonu, 
który obejmuje dorzecze, lub na szczeblu 
jednej lub kilku części wód podziemnych, 
sklasyfikowanych jako zagrożone.

Uzasadnienie

Rzeczą niezwykłej wagi jest, by Państwa Członkowskie przy określaniu wartości progowych 
uwzględniały najnowsze wyniki badań naukowych z dziedzin takich jak medycyna, 
toksykologia, ekologia itp.

Dodaje się informację, że wartości progowe stosują się tylko do części wód podziemnych 
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sklasyfikowanych jako zagrożone.

Poprawka 8
artykuł 4 ust. 1a) (nowy)

1.a) W odniesieniu do części wód 
podziemnych położonych w 
międzynarodowym obszarze dorzecza, 
zainteresowane Państwa Członkowskie 
wspólnie określają – w świetle swoich 
specyficznych uwarunkowań krajowych i 
regionalnych – normy jakości, wartości 
progowe i metody oceny pod kątem 
uzyskania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.
Jeżeli Państwa Członkowskie nie będą w 
stanie osiągnąć porozumienia, mogą 
przedłożyć zagadnienie, stosownie do art. 
12 dyrektywy 2000/60/WE, Komisji, która 
ma 6 miesięcy na odpowiedź.

Uzasadnienie

Brak porozumienia pomiędzy Państwami Członkowskimi nie może prowadzić do braku 
działania.

Poprawka 9
artykuł 5

1. Do celów identyfikacji tendencji i 
zdefiniowania punktów początkowych dla 
odwrócenia takich tendencji, Państwa 
Członkowskie muszą dysponować 
programami monitorowania, określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, do 
monitorowania wszystkich punktów poboru 
wody do spożycia i wykorzystania w 
rolnictwie, zwłaszcza punktów poboru dla 
ponad 50 osób, ich inwentaryzacji i 
umieszczenia ich wykazu w przejrzystym i 
dostępnym rejestrze.

Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 

2. Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 
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lub w grupach wód podziemnych, oraz 
definiują punkt początkowy dla odwrócenia 
tej tendencji, zgodnie z załącznikiem IV do 
niniejszej dyrektywy.

lub w grupach wód podziemnych, oraz 
definiują punkt początkowy dla odwrócenia 
tej tendencji, zgodnie z załącznikiem IV do 
niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 
lub w grupach wód podziemnych, oraz 
definiują punkt początkowy dla odwrócenia 
tej tendencji, zgodnie z załącznikiem IV do 
niniejszej dyrektywy.

3. Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 
lub w grupach wód podziemnych, oraz 
definiują punkt początkowy dla odwrócenia 
tej tendencji, zgodnie z załącznikiem IV do 
niniejszej dyrektywy.

4. Zgodnie z zasadą zintegrowanej 
gospodarki wodami powierzchniowymi i 
wodami podziemnymi, właściwe władze 
monitorują ewentualną nadmierną 
eksploatację warstw wodonośnych oraz 
skutki obniżenia lustra wody w odniesieniu 
do stężenia zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych, na obszarach podmokłych i 
chronionych, oraz – w miarę potrzeby –
proponują sztuczne zasilenie danej części 
wód podziemnych.

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą wdrożyć Ramową Dyrektywę Wodą, jeśli mają spełnić wymogi 
nowego projektu. Mogą identyfikować tendencje wyłącznie pod warunkiem posiadania 
odpowiedniego, rygorystycznego i przejrzystego systemu monitorowania wód podziemnych.

Poprawka 10
artykuł 6 ust. 1

6. Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewnią, by program działań dla każdego 
dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt 1-6 załącznika VIII do tej 
dyrektywy.

6. Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewnią, by program działań dla każdego 
dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt 1-6 załącznika VIII do tej 
dyrektywy. Państwa Członkowskie będą 
zachęcać strony inicjujące i odpowiedzialne 
za rozwój działalności człowieka oraz 
ekspansję obszarów zamieszkanych do 
uczestniczenia w procesie informowania 
społeczeństwa i konsultacji, określonego w
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art. 14 dyrektywy 2000/60/WE, aby miały 
one mieć świadomość przyszłego wpływu 
ich działalności gospodarczej na zużycie i 
wykorzystanie wód podziemnych. Państwa 
Członkowskie zapewnią, by informacje te 
były udostępniane społeczeństwu w celu 
uzyskania od niego uwag i zapewnienia ich 
świadomości istnienia koncesji na 
eksploatację i stan warstw wodonośnych.

Uzasadnienie

Minimalna, gwarantowana trwałość warstw wodonośnych, które – w wielu przypadkach –
stanowią zasoby, których odnowienie jest trudne, wymaga, – przed ich wykorzystaniem -
zidentyfikowania inicjatyw gospodarczych, w których woda będzie wykorzystana, tak by 
można było obliczyć ich wykonalność i wpływ. Ponadto dotychczasowa gospodarka wskazuje 
na znaczenie świadomości, wszystkich użytkowników, istnienia koncesji, pozwoleń i stanu 
warstw wodonośnych, zgodnie z wymogami przejrzystej i zaangażowanej gospodarki, 
przewidzianej Dyrektywą Wodną.

Poprawka 11
artykuł 6a) (nowy)

Artykuł 6 a)
Zgodnie z art. 9 dyrektywy 2000/60/WE, 
Państwa Członkowskie wdrożą środki celem 
obciążenia zanieczyszczającego kosztami 
zanieczyszczenia wód podziemnych.
Kiedy źródłem zanieczyszczeń jest 
produkcja lub wykorzystanie produktów, 
będących przedmiotem handlu na rynku 
międzynarodowym, Komisja podejmie 
inicjatywę w celu ustalenia odpowiedniej, 
sprawiedliwej opłaty od źródła takiego 
zanieczyszczenia.

Uzasadnienie

Ramowa Dyrektywa Woda wymaga od Państw Członkowskich obciążania kosztami 
wykorzystania wody zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Do roku 2010 Państwa 
Członkowskie muszą przekazywać informacje dotyczące sposobu realizacji tej zasady. 
Wykorzystanie chemicznych środków przeciwchwastowych przez osoby fizyczne i władze 
lokalne stanowi główne źródło zanieczyszczenia wody. Nawet jakoby przyjazne dla 
środowiska środki alternatywne są nadal bardzo szkodliwe dla wód podziemnych, chociaż 
mniej szkodzą glebie.
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Poprawka 12
artykuł 8 ust. 1a) (nowy)

W celu identyfikacji obszarów przyszłego 
rozwoju przemysłowego i urbanistycznego 
oraz zapewnienia bezpieczeństwa i jakości 
odwróceń tendencji, ważne jest ustalenie 
przez Państwa Członkowskie wspólnej 
metodologii rejestracji warstw 
wodonośnych pod kątem rozwoju programu 
Inspire. W tym celu Państwa Członkowskie 
rozpoczną gromadzenie danych 
bezzwłocznie po wejściu w życie tej 
dyrektywy.

Uzasadnienie

Istnieje potrzeba ustalenia metodologii gromadzenia danych pod kątem wprowadzenia 
programu Inspire dotyczącego digitalizacji wód podziemnych, który jest obecnie 
rozpatrywany w Parlamencie. Z tego względu Państwa Członkowskie muszą włączyć się w 
metodologię gromadzenia danych.

Poprawka 13
załącznik I, tabela, wiersz 3, kolumna 3 (nowa)

Powyższy standard nie ma zastosowania do 
substancji występujących w naturze, które 
odnotowane zostały jako czynne składniki 
produktów biobójczych i dla których 
poziom naturalnego tła jest wyższy niż 
proponowany standard jakości.

Uzasadnienie

Niektóre czynne składniki, których stosowanie w produktach biobójczych jest dozwolone, to 
substancje występujące w naturze (np. chlorek sodu, jod, srebro, miedź itd.) Dlatego też w 
środowiskach, w których takie substancje występują naturalnie, ich zawartość w 
sąsiadujących wodach podziemnych jest dużo wyższa niż proponowana granica 0,1 μg/l, 
Odzwierciedla to jedynie poziom naturalnego tła. Ponadto chlorek sodu (sól kuchenna) i jod 
znajdują się w wysokim stężeniu w wodzie morskiej. Nie ma więc sensu ustanawianie wartości 
granicznych dla tych występujących w naturze substancji, nawet jeśli dozwolone jest ich 
stosowanie w produktach biobójczych.
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Poprawka 14
załącznik III, część B, sekcja 2.3

2.3) Sposób uwzględnienia kosztów 
ekonomiczno-społecznych przy ustalaniu 
wartości progowych.

2.3 Uzasadnienie sposobu uwzględnienia 
kosztów ekonomiczno-społecznych przy 
ocenie środków zmierzających do 
osiągnięcia dobrego stanu wód 
podziemnych.

Uzasadnienie

Kosztów ekonomiczno-społecznych nie trzeba uwzględniać przy ustalaniu wartości 
progowych, lecz wziąć je pod uwagę w ocenie środków, jakie mogą być wdrożone celem 
osiągnięcia dobrego stanu.
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