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KORTFATTAD MOTIVERING

I ramdirektivet för vatten1, som antogs 2000, har vissa aspekter av bedömning av 
grundvattenkvalitet inte tagits med. Syftet med detta ”dotterdirektiv” är att fylla dessa luckor. 
Målet med direktivet är att harmonisera övervakningen av grundvattenkvaliteten i syfte att 
effektivare hindra och reglera förorening av grundvatten. I direktivet föreskrivs att 
medlemsstaterna skall fastställa tröskelvärden för förorenande ämnen, bedöma och övervaka 
grundvattnets kemiska status och vidta åtgärder för att motverka uppåtgående trender 
avseende förorening.

Detta direktiv är mycket välkommet. Grundvatten är en viktig naturresurs som används inte 
bara som dricksvatten utan även inom industri och jordbruk, och den bör skyddas med tanke 
på nuvarande och framtida bruk. Vissa ändringsförslag läggs dock fram i syfte att ta hänsyn 
till bakgrundskoncentrationerna av naturligt förekommande ämnen/förorenande ämnen och 
deras variationer på grund av naturliga förhållanden. Medlemsstaterna bör ta hänsyn till de 
naturliga bakgrundskoncentrationerna av ämnen/förorenande ämnen och deras naturliga 
variationer när de uttryckligen vill åtgärda föroreningar som orsakats av mänsklig 
verksamhet.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för industrifrågor, forskning och energi uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa och 
livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt betänkande:

Kommissionens förslag2 Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Skäl 5

(5) Kvalitetsnormerna, tröskelvärdena och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
tillhandahålla kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.

(5) Medlemsstaterna bör på grundval av 
nationella och regionala förhållanden 
utveckla kvalitetsnormer, tröskelvärden och
bedömningsmetoder för att tillhandahålla 
kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.

Motivering

Målet bör fastställas på europeisk nivå enligt andan i ramdirektivet för vatten. Man bör dock 
i enlighet med subsidiaritetsprincipen överlåta åt medlemsstaterna att själva ta fram metoder 
för att uppnå målet.

  
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT.
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Ändringsförslag 2
Skäl 7a (nytt)

(7a) Om möjligt bör medlemsstaterna 
använda befintliga statistiska förfaranden 
förutsatt att dessa överensstämmer med 
internationella standarder och bidrar till att 
övervakningsresultaten från de olika 
medlemsstaterna kan jämföras med 
varandra på lång sikt.

Motivering

Arbetet bör vara inriktat på att uppnå målen. Onödig byråkrati, som t.ex. upprepning av 
statistiska förfaranden, bör undvikas.

Ändringsförslag 3
Artikel 1, stycke 2

Genom direktivet införs också ett krav om
att hindra eller begränsa indirekta utsläpp av 
föroreningar i grundvatten.

(c) Ett åtgärdsprogram för 
medlemsstaterna som syftar till att hindra 
eller begränsa indirekta utsläpp av 
föroreningar i grundvatten.

Ändringsförslag 4
Artikel 1, punkt 2a (ny)

Detta direktiv, som är en vidareutveckling 
av direktiv 2000/60/EG, förutsätter att 
medlemsstaterna och de myndigheter som 
ansvarar för en hållbar förvaltning av 
vattenresurserna vidtar alla nödvändiga 
åtgärder för karakterisering och översyn av 
statusen hos grundvattenförekomster. 
Dessa åtgärder, som räknas upp i 
bilagorna II (punkt 2), IV och V i 
direktiv 2000/60/EG, inbegriper bland 
annat fastställande av 
grundvattenförekomsternas lokalisering 
och gränser, och deras geologiska och 
hydrologiska karakteristika, tillflödes- och 
återhämtningskapacitet,
tillrinningsområden, uttagspunkter samt 
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risker för överutnyttjande och förorening.

Motivering

Eftersom detta förslag är en vidareutveckling av direktiv 2000/60/EG måste det göras klart 
att några av instrumenten i ramdirektivet är nödvändiga för ett adekvat skydd av 
grundvattnet.

Ändringsförslag 5
Artikel 2, punkt 1

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten som om 
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten som om 
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig, och som beaktar den naturliga 
bakgrundskoncentrationen av det 
förorenande ämnet.

Motivering

Vid bedömningen av tröskelvärden för grundvattenförekomster bör medlemsstaterna beakta 
de (lokala) bakgrundskoncentrationerna av naturligt förekommande ämnen/förorenande 
ämnen.

Ändringsförslag 6
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och
gränsvärden.

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer, gränsvärden
och variationer till följd av naturliga 
förhållanden.

Motivering

En uppåtgående trend som enbart beror på naturliga utsläpp till följd av geologiska 
förhållanden bör inte betraktas som en trend som kräver särskilda åtgärder.
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Ändringsförslag 7
Artikel 4, punkt 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet med 
det förfarande som beskrivs i bilaga II till 
föreliggande direktiv och med hänsyn till de 
ekonomiska och sociala kostnaderna, skall 
medlemsstaterna senast den 22 december 
2005 fastställa tröskelvärden för varje 
förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet med 
det förfarande som beskrivs i bilaga II till 
föreliggande direktiv och med hänsyn till de 
ekonomiska och sociala kostnaderna och de 
senaste vetenskapliga rönen, skall 
medlemsstaterna senast den 22 december
2005 fastställa tröskelvärden för varje 
förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Dessa tröskelvärden kan fastställas 
nationellt, per avrinningsdistrikt eller per 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster.

Dessa tröskelvärden kan fastställas 
nationellt, per avrinningsdistrikt eller per 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster som konstaterats 
vara i farozonen.

Motivering

Det är av vital betydelse att medlemsstaterna tar hänsyn till de senaste vetenskapliga 
upptäckterna på områden som medicin, toxikologi, ekologi osv. när de fastställer 
tröskelvärdena.

Ytterligare klargörande om att tröskelvärdet endast gäller för grundvattenförekomster som 
bedöms vara i farozonen.

Ändringsförslag 8
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. För grundvattenförekomster inom ett 
internationellt avrinningsdistrikt skall 
berörda medlemsstater, med sina särskilda 
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nationella och regionala förhållanden som 
utgångspunkt, tillsammans fastställa 
kvalitetsnormer, tröskelvärden och 
bedömningsmetoder för att tillhandahålla 
kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.
Om medlemsstaterna inte lyckas enas kan 
de i enlighet med artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EG lägga fram problemet 
för kommissionen som skall ta ställning 
inom sex månader.

Motivering

Oenighet medlemsstaterna emellan får inte leda till passivitet.

Ändringsförslag 9
Artikel 5

1. För att identifiera trender och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender måste medlemsstaterna ha tillgång 
till övervakningsprogram i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG, så att de kan övervaka 
alla punkter för uttag av vatten som 
används som dricksvatten och inom 
jordbruket, i synnerhet punkter för uttag av 
vatten för fler än 50 personer, göra en 
inventering av dessa och förteckna dem i 
ett öppet och tillgängligt register.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med bilaga 
IV i föreliggande direktiv, identifiera alla 
betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.

2. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
bilaga IV i föreliggande direktiv, identifiera 
alla betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster som orsakats av 
mänsklig verksamhet och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med bilaga 
IV i föreliggande direktiv, identifiera alla 
betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 

3. Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
bilaga IV i föreliggande direktiv, identifiera 
alla betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
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förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.

förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.

4. De behöriga myndigheterna skall i 
enlighet med principen om integrerad 
förvaltning av ytvatten- och 
grundvattenförekomster övervaka allt 
eventuellt överutnyttjande av akvifererna 
samt effekterna av sänkta vattennivåer på 
koncentrationer av förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster, våtmarker och 
skyddade områden, och vid behov föreslå 
konstgjord påfyllning av den aktuella 
grundvattenförekomsten.

Motivering

Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i ramdirektivet om vatten för att kunna uppfylla 
kraven i det nya förslaget. De kan fastställa trender endast om de har adekvata, rigorösa och 
insynsvänliga system för övervakning av grundvattenförekomsterna.

Kravet att identifiera och motverka betydande och ihållande uppåtgående trender i fråga om 
förorenande ämnen kan inte efterlevas i alla situationer, exempelvis när trenderna beror på 
naturliga utsläpp till följd av geologiska förhållanden.

Ändringsförslag 10
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten. 

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten. 
Medlemsstaterna skall uppmuntra dem som 
tar initiativ till och ansvarar för mänsklig 
verksamhet och utbredning av bebodda 
områden att delta i den offentliga 
informations- och samrådsprocess som 
avses i artikel 14 i direktiv 2000/60/EG, så 
att dessa personer kan göras medvetna om 
vilka framtida effekter deras ekonomiska 
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verksamhet har på konsumtion och 
användning av grundvatten. 
Medlemsstaterna skall se till att denna 
information offentliggörs så att man kan 
tillgodogöra sig allmänhetens synpunkter 
och garantera att den har kunskap om 
exploateringstillstånd och akviferernas 
status. 

Motivering

Om man skall kunna tillförsäkra akvifererna, som i många fall är svåra att förnya, en 
minimigaranti för hållbarhet är det nödvändigt att fastställa behoven för sådana ekonomiska 
projekt som kräver vatten innan akvifererna används, så att projektens genomförbarhet och 
konsekvenser kan beräknas. Den förvaltning som skett hittills visar också att det är viktigt att 
alla användare är medvetna om koncessioner, tillstånd och akviferernas status i enlighet med 
de krav på öppen och delaktig förvaltning som avses i vattendirektivet.

Ändringsförslag 11
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterna skall vidta åtgärder i 
enlighet med artikel 9 i direktiv 2000/60/EG 
för att överföra kostnaderna för förorening 
av grundvattnet på förorenarna.
Om produktion eller användning av 
produkter som marknadsförs på den inre 
marknaden är orsaken till föroreningen 
skall kommissionen vidta åtgärder för att 
belägga föroreningskällan med en lämplig 
och rättvis avgift. 

Motivering

I ramdirektivet för vatten åläggs medlemsstaterna att överföra kostnaderna för 
vattennyttjande enligt principen om att ”förorenaren betalar”. Före 2010 måste 
medlemsstaterna tala om hur detta görs. Ogräsbekämpning med kemiska bekämpningsmedel, 
en metod som både enskilda och kommuner använder sig av, är en starkt bidragande faktor 
till vattenförorening. Även så kallade miljövänliga alternativ är fortfarande mycket skadliga 
för grundvattnet, även om de är mindre skadliga för jorden.

Ändringsförslag 12
Artikel 8, stycke 1a (nytt)
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För att kunna lokalisera framtida industri-
och stadsområden och garantera 
säkerheten och kvaliteten hos åtgärder för 
att motverka trender är det viktigt att 
medlemsstaterna fastställer en gemensam 
metod för att registrera akvifererna med 
tanke på utvecklingen av programmet 
Inspire. Medlemsstaterna skall börja 
sammanställa uppgifter för detta ändamål 
så snart detta direktiv träder i kraft.

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa en metod för insamling av uppgifter så att programmet 
Inspire kan starta. Detta program, som för närvarande behandlas av parlamentet, går ut på 
att presentera grundvattenförekomster i digital form. Medlemsstaterna måste därför börja 
samla in uppgifter enligt en given metod.

Ändringsförslag 13
Bilaga I, tabell, rad 3, kolumn 3 (ny)

Denna norm gäller inte för ämnen som 
förekommer naturligt och som registrerats 
som aktiva ingredienser för 
biocidprodukter och för vilka de naturliga 
bakgrundskoncentrationerna är högre än 
den föreslagna kvalitetsnormen.

Motivering

Vissa aktiva ingredienser som godkänts för användning i biocidprodukter är naturligt 
förekommande ämnen (exempelvis natriumklorid, jod, silver, koppar osv.). I miljöer där 
sådana naturliga ämnen förekommer är deras förekomst i det angränsande grundvattnet 
därför mycket högre än det föreslagna gränsvärdet på 0,1 μg/l. Detta skulle bara återspegla 
de naturliga bakgrundskoncentrationerna. Dessutom förekommer natriumklorid (koksalt) och 
jod i enorma mängder i havsvattnet. Därför finns det ingen mening med att sätta ett 
gränsvärde för dessa naturligt förekommande ämnen, även om de är godkända för 
användning i biocidprodukter.

Ändringsförslag 14
Bilaga III, del B, punkt 2.3

2.3 Hur ekonomiska och sociala kostnaderna
beaktades i samband med fastställandet av
tröskelvärdena. 

2.3 Den bakomliggande motiveringen till 
hur de ekonomiska och sociala kostnaderna 
beaktas i samband med bedömningen av
åtgärder som syftar till att uppnå god 
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kemisk grundvattenstatus.

Motivering

Ekonomiska och sociala kostnader bör inte beaktas vid fastställandet av tröskelvärden, men 
däremot i samband med bedömningen av de åtgärder som kan komma att vidtas för att man 
skall uppnå god status.
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