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TRUMPAS PAGRINDIMAS

2004 m. kovo 16 d. Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas priėmė nuomonę dėl požeminio 
vandens apsaugos nuo taršos, 17 narių balsavus „už“, 0 – „prieš“ ir 1 susilaikius. Kadangi 
Parlamente teisėkūros procedūros nebaigė per penktąją kadencija, Žemės ūkio komitetas turi 
priimti naują nuomonę. Nuomonės referentas iš naujo pateikia ankstesnės kadencijos komiteto 
priimtą nuomonę ir prašo ją patvirtinti be pakeitimų.

Kai kurie, daugiausia techninio pobūdžio požeminio vandens kokybės vertinimo aspektai liko 
nepaliesti 2000 m. priimtoje Direktyvoje, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos 
srityje pagrindus1.

Siūloma Požeminio vandens direktyva siūloma užpildyti šias spragas, be kita ko apibrėžiant 
sąvokas „gera požeminio vandens cheminė būklė“ ir „žymaus ir ilgalaikio teršalų koncentracijos 
didėjimo tendencijų“ bei „pradinio tendencijos keitimo taško nustatymo“ kriterijai.

Nuomonės referentas pritaria pasiūlymui, kadangi juo sprendžiamos problemos, kylančios dėl 
požeminio vandens cheminės sudėties skirtumų Bendrijoje dėl geografinių ir geologinių 
ypatumų bei trūkstamų stebėsenos duomenų.

Pasiūlytų pakeitimų pagrindiniai bruožai

Nuomonės referentas pripažįsta, kad Komisija, remdamasi valstybių narių sukaupta patirtimi 
taikant Požeminio vandens direktyvą, siekia priimti tolesnius pakeitimus. Todėl nuomonės
referentas nesiekia nustatyti bendrų ribinių verčių kitoms medžiagoms, nei jau minėtoms I 
priede. Tačiau svarbu užtikrinti, kad dėl skirtingų ribinių verčių atsirastų nepriimtinų apsaugos 
lygio skirtumų ar būtų iškreipiama prekyba ir konkurencija Bendrijoje. Tokie neigiami padariniai 
turi būti tiriami ir atsižvelgiant į specifinius kriterijus turi būti imamasi veiksmų.

Nuomonės referentas taip pat pabrėžia panašių matavimo metodų Sąjungoje svarbą. Kad 
vandens kokybės politika būtų veiksminga, Komisija turi patvirtinti šiuos matavimo metodus, 
atsižvelgdama į jų veiksmingumą Direktyvos tikslų ir vidaus rinkos veikimo atžvilgiu. Šiuo 
tikslu įtrauktas naujas straipsnis.

Nuomonės referentas siūlo Komisijai ištirti, ar Nitratų direktyvą2 galima panaikinti nuo 2009 m. 
Visiškai įgyvendinus direktyvą, kurioje nustatomi Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje 
pagrindai, ir siūlomą Požeminio vandens direktyvą, Nitratų direktyva gali tapti nebereikalinga. 
Be to, pastaroji direktyva buvo problemiška keletu aspektų:

– joje nustatomas didžiausias kiekis gyvulinės kilmės azoto, kurį galima naudoti viename 
hektare (170 kg), tačiau neatsižvelgiama į klimato ar dirvos sąlygas, taip pat į 
negyvulinės kilmės azoto šaltinius, pvz., trąšas,

– subsidiarumą ir efektyvumą pasiekti lengviau, jei Bendrijos lygmeniu nustatomas tikslas 

  
1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų vandens 
politikos srityje pagrindus, (OL L 327, 2000 12 22, p. 1), iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos 
sprendimu Nr. 2455/2001/EB (OL L 331, 2001 12 15, p. 1).
2 1991 m. gruodžio 12 d. Tarybos Direktyva 1991/676/EEB, dėl vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš žemės ūkio 
šaltinių, (OL L 375, 1991 12 31, p. 1), iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 
1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).
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(50 mg N/l, net nepaminėtas Nitratų direktyvoje), o ne metodas tikslui pasiekti (170 kg 
N/ha),

– Direktyvoje neapibrėžiami vandens taršos matavimo metodai, todėl ji buvo labai 
skirtingai įgyvendinama valstybėse narėse,

– neatrodo, kad Direktyva buvo labai sėkmingai taikoma, kadangi Komisija Teismui 
apskundė dvylika iš penkiolikos valstybių narių dėl netinkamo direktyvos įgyvendinimo 
ar visiško jos neįgyvendinimo.

Ypač svarbu užtikrinti, kad būtų tinkamai laikomasi Geriamojo vandens direktyvoje1 nustatytų 
geriamojo vandens standartų. Todėl siūloma taikyti pesticidų/metabolitų vertes, mažesnes kaip 
0,1 µg/l, kai tai yra būtina siekiant laikytis geriamojo vandens standartų. Taip pat siūloma 
nustatyti 0,5 µg/l bendrą koncentracijos normą numatytą galiojančiuose teisės aktuose.

Galiausiai nuomonės referentas nori pabrėžti, jog būtina visokeriopa Europos Parlamento ir 
Tarybos parama priimant III priede pateikiamo minimalaus sąrašo pakeitimus. Ši ypač svarbi 
siūlomos direktyvos dalis negali būti keičiama taikant komitologijos procedūrą.

PAKEITIMAI

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komitetas ragina atsakingą Aplinkosaugos, visuomenės sveikatos ir 
vartotojų teisių politikos komitetą į savo pranešimą įtraukti tokius pakeitimus:

Komisijos siūlomas tekstas Parlamento pakeitimai

Pakeitimas 1
Antraštė

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos

Pasiūlymas dėl Europos Parlamento ir 
Tarybos direktyvos dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo cheminės taršos

Pagrindimas

Pasiūlyme atsižvelgiama tik į cheminę požeminio vandens taršą. Tai turėtų būti nurodoma 
Direktyvos antraštėje.

Pakeitimas 2
1 konstatuojamoji dalis

1) Požeminis vanduo yra vertingas gamtos 1) Požeminis vanduo yra vertingas gamtos 
  

1 1998 m. lapkričio 3 d. Tarybos Direktyva 98/83/EB, dėl žmonėms vartoti skirto vandens kokybės, (OL L 330, 
1998 12 5, p. 32), iš dalies pakeista Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003 (OL L 284, 
2003 10 31, p. 1).
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išteklius, kurį reikia saugoti nuo taršos. išteklius, kurį reikia saugoti nuo cheminės
taršos.

Pakeitimas 3
3 a konstatuojamoji dalis ( nauja)

(3a) Būtina saugoti požeminio vandens 
telkinius siekiant užtikrinti Europos 
žemės ūkio, kuris yra esminė kovos su 
dykumų susidarymu priemonė, 
perspektyvumą. Ateityje požeminio 
vandens telkinius būtina saugoti nuo per 
didelio eksploatavimo, kadangi tai gali 
lemti jų užterštumą, labai sumažinti 
požeminio vandens kiekį arba net sukelti 
nykimą.

Pagrindimas

Aquifers must be monitored exhaustively in order to enable the necessary action to be taken in 
good time in the event of any significant reduction in the volume of water or any increase in 
pollution. Irrigation must not be allowed to cease, since this would lead to a loss of ground-
cover vegetation which plays an essential role in the fight against desertification. Action must 
therefore be taken to guard against the over-exploitation of aquifers.

Pakeitimas 4
4 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(4a) Taip pat būtina nustatyti požeminio 
vandens išteklių mažėjimo poveikio 
aplinkai vertinimo kriterijus. Pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį 
privaloma stebėti kiekybinę požeminio 
vandens būklę.

Pagrindimas

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 

natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards the 
quantitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework Directive on 

water.
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Pakeitimas 5
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(5a) Reikėtų ištirti valstybių narių 
taikomų skirtingų ribinių verčių poveikį 
aplinkos apsaugos lygiui ir vidaus rinkos 
funkcionavimui.

.

Pakeitimas 6
6 konstatuojamoji dalis

(6) Būtina nustatyti žymaus ir ilgalaikio 
teršalų koncentracijos didėjimo tendencijos 
ir pradinio tendencijos keitimo taško 
nustatymo kriterijus, atsižvelgiant į galimą 
neigiamą poveikį atitinkamoms vandens 
ekosistemoms arba nuo jų priklausomoms 
sausumos ekosistemoms.

(6) Būtina nustatyti žymaus ir ilgalaikio 
teršalų koncentracijos didėjimo 
tendencijos, žymaus vandens telkinio 
dydžio mažėjimo tendencijos ir pradinio 
tendencijos keitimo taško nustatymo 
kriterijus, atsižvelgiant į galimą neigiamą 
poveikį atitinkamoms vandens 
ekosistemoms arba nuo jų priklausomoms 
sausumos ekosistemoms.

Pagrindimas

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. Quantitative monitoring must therefore be carried out and 
the starting points for trend reversal must be established.

Pakeitimas 7
8 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(8a) Kadangi Direktyvoje 2000/60/EB ir 
šioje direktyvoje nustatytos pakankamos 
nitratų ribinės vertės, reikėtų ištirti, ar 
Direktyva 91/476/EEB1 gali būti 
panaikinta nuo 2008 m. gruodžio 31 d.
1 Tarybos direktyva 91/676/EEB dėl 
vandenų apsaugos nuo taršos nitratais iš 
žemės ūkio šaltinių (OL L 375, 1991 12 31, 
p. 1), iš dalies pakeista Europos 
Parlamento ir Tarybos Reglamentu (EB) 
Nr. 1882/2003 (OL L 284, 2003 10 31, p. 1).

Pagrindimas
Siekiant kokybės šioje Direktyvoje nustatoma nitratų koncentracijos požeminiame vandenyje 
Europos mastu galiojanti ribinė vertė (50 mg/l), o Nitratų direktyvoje nustatoma priemonė (170 
kg gyvulinės kilmės N/ha) šiam tikslui pasiekti. Reikia vengti nustatyti priemones, o ne tikslus.
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Pakeitimas 8
1 straipsnio 1 dalis

Šia direktyva įtvirtinamos specialios 
Direktyvos 2000/60/EB 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse išdėstytos požeminio vandens taršos 
prevencijos ir kontrolės priemonės. Šios 
priemonės yra:

(a) geros požeminio vandens cheminės 
būklės nustatymo kriterijai; ir

(b) žymaus ir ilgalaikio teršalų 
koncentracijos didėjimo tendencijos ir 
pradinio tendencijos keitimo taško 
nustatymo kriterijai.

Šia direktyva įtvirtinamos specialios 
Direktyvos 2000/60/EB 17 straipsnio 1 ir 2 
dalyse išdėstytos požeminio vandens 
cheminės taršos prevencijos ir kontrolės 
priemonės bei vandens išteklių mažėjimo 
neigiamų padarinių prevencijos 
priemonės. Šios priemonės yra:
(a) geros požeminio vandens cheminės 
būklės nustatymo kriterijai; ir
(b) žymaus ir ilgalaikio teršalų 
koncentracijos didėjimo tendencijos ir 
pradinio tendencijos keitimo taško 
nustatymo kriterijai.

Pagrindimas

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards the 
qualitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework Directive on 
water.

Pakeitimas 9
1 straipsnio 1 dalies aa punktas (nauja)

(aa) požeminio vandens išteklių mažėjimo 
poveikio aplinkai ir darniam vystymuisi 
vertinimo kriterijai, kaip nustatyta 
Direktyvoje 2000/60/EB;ir 

Pagrindimas

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants such as sulphate. The proposal for a directive is rather vague as regards the 
quantitative monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework Directive on 
water.

Pakeitimas 10
1 straipsnio 2 dalis
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Šioje direktyvoje taip pat nustatomas 
reikalavimas užkirsti kelią netiesioginiam 
teršalų išleidimui į požeminį vandenį arba jį 
apriboti.

Šioje direktyvoje patikslinamas Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punkto i 
papunktyje numatytas reikalavimas užkirsti 
kelią teršalų išleidimui į požeminį vandenį 
arba jį apriboti bei užkirsti kelią visų 
požeminio vandens telkinių būklės 
blogėjimui.

Pagrindimas

Direktyva neturėtų būti įvesta nauja „netiesioginio išleidimo“ sąvoka. Direktyvoje, kurioje 
nustatomi Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindai (2000/60/EB), skiriamas 
bendras teršalų „išleidimas“ nuo konkretaus teršalų „tiesioginio išleidimo“ į požeminį vandenį 
atvejo.

Direktyvoje turėtų būti aiškiau apibrėžti Direktyvoje 60/2000/EB išdėstyti reikalavimai dėl 
„kelio užkirtimo“ medžiagų išleidimui į požeminį vandenį ir jo „apribojimo“ bei nustatytos ES 
masto priemonės, padėsiančios laikytis reikalavimų, taikomų siekiant užkirsti kelią teršalų 
išleidimui į požeminį vandenį Europoje. Taip pat turi būti paaiškintas Direktyvoje 2000/60/EB 
nurodytas reikalavimas užkirsti kelią požeminio vandens cheminės būklės blogėjimui. Nors kai 
kurie mano, kad ši prievolė tik išlaiko status quo, kiti ją vertina kaip neleidžiančią cheminei 
būklei blogėti.

Pakeitimas 11
2 straipsnio 1 dalis

1. „Ribinė vertė“ – tai teršalo koncentracijos 
požeminiame vandenyje riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip blogos cheminės būklės.

1. „Ribinė vertė“ – tai pagal natūralią 
foninę koncentraciją nustatyta teršalo 
koncentracijos požeminiame vandenyje riba, 
kurią viršijus požeminio vandens telkinys ar 
telkiniai apibūdinami kaip blogos cheminės 
būklės.

Pagrindimas

Šioje direktyvoje turi būti naudojama Direktyvos 2000/60/EB sąvoka. Ribinės vertės turėtų būti 
susietos su įprasta natūralia koncentracija.

Pakeitimas 12
4 straipsnio 2 dalis 

2. Vėliausiai iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai teršalų, 
kuriems jos nustatė ribines vertes, sąrašą. 
Apie kiekvieną sąraše nurodytą teršalą 

2. Vėliausiai iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių ribinė vertė dėl
natūralios koncentracijos požeminio 
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valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje nurodytą informaciją. 

vandens telkinyje ar telkinių grupėje 
viršija pagal I priedą nustatytą vertę arba 
pagal II priedą nustatytą papildomą 
nacionalinę ribinę vertę. Valstybės narės 
pateikia šios direktyvos III priedo B dalyje 
nurodytą informaciją apie kiekvieną sąraše 
nurodytą teršalą.

Pagrindimas

Šiuo sakiniu įtraukiama būtina nuostata dėl natūralaus teršalų koncentracijos kiekio 
požeminiame vandenyje – „foninės vertės“. Kadangi nustatant ribines vertes neįmanoma 
atsižvelgti į labai skirtingus koncentracijos kiekius Europoje, reikia nurodyti ką daryti, jei 
natūralus kiekis viršija ribines vertes. Jei taip atsitinka požeminio vandens telkinio ar telkinių 
grupės atveju, didelis natūralus kiekis laikytinas kokybės tikslu.

Pakeitimas 13
4 straipsnio 3 dalies 1 papunktis 

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 
dalies nuostatas pateikta informacija, 
Komisija paskelbia pranešimą ir prireikus 
pasiūlymą dėl direktyvos, iš dalies 
keičiančios šios direktyvos I priedą.

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 
dalies nuostatas pateikta informacija, 
Komisija iki 2008 m. paskelbia pranešimą 
ir prireikus pasiūlymą dėl direktyvos, iš 
dalies keičiančios šios direktyvos I priedą.

Pagrindimas

Komisijai turėtų būti pateiktas aiškus galutinis terminas imtis veiksmų dėl 2 dalyje pateiktos 
informacijos.

Pakeitimas 14
4 straipsnio 3 dalies 1 a papunktis (naujas)

Pranešime turi būti analizuojami bent šie 
aspektai:
– nuostatų dėl ribinių verčių buvimas 
valstybių narių teisės aktuose,
– valstybėse narėse taikomų ribinių verčių 
skirtumai,
– poveikis aplinkai dėl valstybėse narėse 
taikomų ribinių verčių skirtumų,
– tiesioginis ar netiesioginis neigiamas 
poveikis vidaus rinkai dėl valstybėse 
narėse taikomų ribinių verčių skirtumų.

Pakeitimas 15
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4 straipsnio 3 dalies 1 b papunktis (naujas)

Jei atlikus šiame straipsnyje nurodytą 
analizę paaiškėja, kad valstybių narių 
taikomos ribinės vertės labai skiriasi, 
Komisija siūlo jas labiau derinti.

Pagrindimas
Jei paaiškės, kad valstybėse narėse taikomos skirtingos ribinės vertės turi neigiamą poveikį 
aplinkai ar vienodoms ekonominės veiklos sąlygoms Bendrijoje, turi būti priimti tam kelią 
užkertantys teisės aktai.

Pakeitimas 16
5 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Atliekamas specialus atitinkamų teršalų, 
patenkančių į požeminio vandens 
telkinius iš sutelktųjų taršos šaltinių, 
tendencijų vertinimas ir tendencijos 
keičiamos siekiant patikrinti, ar 
nustatytoje teritorijoje teršalai iš užterštų 
vietų neplinta ir nelemia požeminio 
vandens telkinio cheminės būklės 
blogėjimo.

Pagrindimas

A new paragraph is added in order to prevent local or point pollution from being hidden by 
averaging with unpolluted monitoring sites in bigger groundwater bodies.

Pakeitimas 17
5 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Valstybės narės pagal IV priedą nustato 
akivaizdžias požeminio vandens telkinių 
mažėjimo tendencijas, kurios gali turėti 
negrįžtamą poveikį aplinkai ir darniam 
vystymuisi, ir nustato pradinį tašką, nuo 
kurio šios tendencijos keistinos. 
Nustatydamos tendencijas valstybės narės 
bendradarbiaudamos su už upės baseino 
rajoną atsakingomis institucijomis kuria 
panaudojimo strategijas, kuriomis 
užtikrinamas darnus valdymas, ir, jeigu 
įmanoma, tendenciją keičia dirbtiniu būdu 
papildydamos požeminio vandens telkinius.
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Pagrindimas

When the quality of groundwater bodies is being assessed, the effect of any reduction in water 
volumes cannot be ignored, since such reduction leads to an increase in the concentration of 
natural pollutants. The proposal for a directive is rather vague as regards the quantitative 
monitoring of groundwater provided for in Article 8 of the Framework Directive on water.

Pakeitimas 18
5 straipsnio 2 c dalis (nauja)

Priemonių programos gali apimti 
atitinkamas teisines, administracines ir 
sutartines priemones. Jeigu priemonės yra 
vienodai tinkamos, sutartiniams ir 
kooperaciniams sprendimams reguliavimo 
priemonių atžvilgiu teikiama pirmenybė.

Pagrindimas

In the field of groundwater protection, voluntary and contractual measures based on 
cooperation have increasingly proved their value, in addition to legal and administrative 
instruments. Such measures include, for instance, the use of agricultural environmental 
programmes, advisory services, further training and cooperation between farmers and 
waterworks managers. In the interests of effective protection of groundwater and with due 
regard for the principle of proportionality, priority should be assigned to contractual and 
cooperative instruments in particular when they ensure that objectives are attained in the same 
way.

Pakeitimas 19
5 a straipsnis (naujas)

5 a straipsnis
Matavimo metodai

1. Valstybės narės pateikia Komisijai 
išsamų kiekvienos medžiagos, kuriai 
nustatytos Bendrijos ar nacionalinės 
ribinės vertės, matavimo metodo aprašą.
2. Komisija tikrina, ar visi matavimo 
metodų aspektai yra palyginami ir ar 
metodų skirtumai nelemia iškraipymų, dėl 
kurių ši direktyva gali būti neteisingai 
arba nevienodai taikoma Bendrijoje. 
Lemiami veiksniai yra vietinės klimatinės 
sąlygos ir dirvožemio tipai.
3. Komisija, remdamasi patikros 
rezultatais, patvirtina valstybių narių 
pateiktus matavimo metodus arba juos 
atmeta.
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4. Komisijai atmetus valstybių narių 
pateiktus matavimo metodus, valstybės 
narės pateikia peržiūrėtus matavimo 
metodus, kad Komisija juos patvirtintų, 
kaip numatyta šio straipsnio 1–3 dalyse.
5. Patvirtinti matavimo metodai valstybėse 
narėse pradeda galioti nuo Direktyvos 
2000/60/EB 8 straipsnyje nustatytos datos.

Pagrindimas

Susitarimas dėl požeminio vandens taršos matavimo metodų turi lemiamą reikšmę tolygiam ir 
teisingam šios direktyvos įgyvendinimui. Visos valstybės narės turėtų matuoti taršos lygį 
vadovaudamosi palyginamosiomis ribinėmis vertėmis. Todėl Komisijai reikėtų suteikti 
įgaliojimus patvirtinti matavimo metodus su sąlyga, kad šie matavimo metodai yra lygiaverčiai 
aplinkosaugos tikslų požiūriu.

Pakeitimas 20
6 straipsnio 1 dalis

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 
požeminį vandenį prevencijos priemonės.

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 
poveikį turinčio netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų 
teršalų išleidimo į požeminį vandenį 
prevencijos priemonės.

Pagrindimas

Aktyviai taikomos nedidelio teršalų kiekio išleidimo į požeminį vandenį prevencijos ar mažinimo 
priemonės, kai kuriais atvejais gali turėti daugiau neigiamos įtakos aplinkai, negu padėti ją 
tobulinti ir saugoti. Taip gali atsitikti, pavyzdžiui, upių žiočių regionuose, kur labai nedidelis 
upės vagoje arba kituose vandens telkiniuose esantis teršalų kiekis gali prasiskverbti į požeminį 
vandenį. Nors šiame straipsnyje nesiekiama pakeisti sąvokos „prevencija“ reikšmės, vis dėlto 
turėtų būti užkertamas kelias iš tokių reikalavimų kylantiems nepageidaujamiems padariniams.

Pakeitimas 21
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Trąšų ir augalų apsaugos priemonių bei 
savos gamybos trąšų naudojimas pagal 
gerą ūkininkavimo praktiką nelaikomas 
netiesioginiu teršalų išleidimu į požeminio 
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vandens telkinius.

Pagrindimas

Šioje direktyvoje sąvoka „netiesioginis išleidimas“ neapibrėžiama. Pagal gerą ūkininkavimo 
praktiką naudojamos trąšos ir augalų apsaugos priemonės padeda užauginti sveikus augalus. 
Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad Europos Sąjungoje būtų galima saugiai planuoti žemės 
ūkį.

Pakeitimas 22
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Nepažeidžiant kitų sričių su požeminio 
vandens apsauga susijusių ribinių verčių, 
ši nuostata negalioja:
a) buitinių nuotėkų išleidimui iš pavienių 
namų valymo įrenginių,
b) kitų nedidelio kiekio ir koncentracijos 
teršalų išleidimui, kuris negali neigiamai 
paveikti požeminio vandens kokybės.

Pagrindimas

Direktyvoje 80/86/EEB jau numatytos minėtos išlygos. Dėl subsidiarumo principo EB direktyvos 
negali reglamentuoti visų, net ir mažiausių, teršėjų veiklos. Jei nebus priimtas šis tekstas, 2013 
m. nustojus galioti dabar galiojančiai Direktyvai 80/86/EEB, atsiras reglamentavimo spragų.

Pakeitimas 23
7 a straipsnis ( naujas) 

7a straipsnis
Pranešimas apie Direktyvos 91/676/EEB 

panaikinimą
Įgyvendinus šią direktyvą, Komisija iki 
2008 m. Europos Parlamentui ir Tarybai 
pateikia pranešimą, kuriame įvertina, ar 
nuo 2008 m. gruodžio 31 d. galima 
panaikinti Direktyvą 91/676/EEB.

2008 m. gruodžio 31 d. panaikinama 
Direktyva 91/676/EEB.

Direktyvos 91/676/EEB nuostatos, 
reglamentuojančios pažeidžiamų zonų 
nustatymą ir jų sąrašo peržiūrą turi būti 
įtrauktos į Direktyvą 2000/60/EB ne vėliau 
kaip iki 2008 m. gruodžio 31 d.
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Valstybės narės užtikrina, kad Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnyje nurodytos 
priemonių programos apimtų priemones, 
tinkančias Direktyvos 91/676/EEB 1 
straipsnyje įtvirtintam tikslui pasiekti.

Komisija imasi visų būtinų priemonių ir 
prireikus pateikia pasiūlymus, siekdama 
užtikrinti, kad šio straipsnio nuostatos 
tinkamai įgyvendinamos.

Pagrindimas

Priemonių programos vandens kokybei pagerinti turi būti sudarytos iki 2009 m., kaip 
reikalaujama direktyvoje, nustatančioje Bendrijos veiksmų vandens politikos srityje pagrindus 
(Direktyva 2000/60/EB). Vienas iš šių programų tikslų – užtikrinti, kad paisoma požeminio 
vandens ribinių verčių. Įgyvendinus šią direktyvą dėl požeminio vandens kokybės ir taikant I jos 
priede nustatytą nitratų naudojimo viršutinę ribą, būtų galima panaikinti Nitratų direktyvą. 
Valstybėms narėms pradėjus taikyti naują teisinių nuostatų dėl vandens kokybės paketą bus 
užtikrintas kokybės tikslų įgyvendinimas.

Pakeitimas 24
8 straipsnis 

Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į 
Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje upių baseino rajono valdymo planų 
peržiūrai ir atnaujinimui skirtą laikotarpį 
šios direktyvos II–IV priedai gali būti 
keičiami atsižvelgiant į mokslinę techninę 
pažangą.

Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 2 
dalyje nustatyta tvarka ir atsižvelgiant į 
Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnio 7 
dalyje upių baseino rajono valdymo planų 
peržiūrai ir atnaujinimui skirtą laikotarpį 
šios direktyvos II ir IV priedai gali būti 
keičiami atsižvelgiant į mokslinę techninę 
pažangą.

Pagrindimas

Atsižvelgiant į medžiagų sąrašo svarbą III priedo pakeitimai turėtų būti atliekami pagal 
teisėkūros procedūrą, kurioje dalyvauja Parlamentas ir Taryba.

Pakeitimas 25
I priedo 1 skilties paskutinė eilutė

Pesticidų, įskaitant ir reikšmingus jų 
metabolitus, skilimo ir reakcijos produktus, 
veikliosios medžiagos

Pesticidų, įskaitant ir reikšmingus jų 
metabolitus, skilimo ir reakcijos produktus, 
veikliosios medžiagos
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Pagrindimas

Kai kuriose teksto versijose (SV, FR, ES, PT) trūksta žodžio „reikšmingi“ (vartojamo reikšme 
„svarbus“). Svarbu, kad ši sąvoka būtų teisingai perteikta visomis kalbomis, nes Komisija 
Direktyvos 91/414/EB1 gairėse vartoja tikslų sąvokos „reikšmingi metabolitai“ apibrėžimą.

Pakeitimas 26
I priedo paskutinės skilties paskutinė eilutė

Ribinės vertės galioja visiems požeminio 
vandens telkiniams, jei geriamojo vandens 
standartais nenumatytos mažesnės kaip 
0,1 µg/l pesticidų ir reikšmingų jų 
metabolitų koncentracijos. Tokiose srityse 
galioja geriamojo vandens standartai. 
Bendra pesticidų ir jų metabolitų 
koncentracija visuose požeminio vandens 
telkiniuose negali viršyti 0,5 µg/l.

Pagrindimas

Geriamajame vandenyje esančių pesticidų ar metabolitų ribinė vertė gali neviršyti 0,1 µg/l. 
Tokiais atvejais galioja griežtesni standartai. Direktyvoje 98/83/EB nustatoma bendros pesticidų 
ir panašių medžiagų koncentracijos ribinė vertė. Siekiant užtikrinti tinkamą požeminio vandens 
apsaugą šią ribinę vertę taip pat reikėtų numatyti šioje direktyvoje.

Pakeitimas 27
I priedo 22 išnaša

22 Atitikimas standartams vertinamas 
kiekvienoje požeminio vandens telkinio arba 
požeminio vandens telkinių grupės, kuris 
(kuri) po remiantis Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsniu atliktinos analizės buvo priskirtas 
(priskirta) rizikos grupei, mėginių ėmimo 
vietoje aritmetinėmis priemonėmis lyginant 
stebėjimo parametrus.

22 Atitikimas standartams vertinamas per
Direktyvos 2000/60/EB 21 straipsnio 2 
dalyje numatyta tvarka nustatytiną 
laikotarpį ir visose tiriamo požeminio 
vandens telkinio arba tiriamos požeminio
vandens telkinių grupės, kuris ar kuri po 
remiantis Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsniu atliktinos analizės buvo priskirtas 
(priskirta) rizikos grupei, reprezentatyvios 
zonos mėginių ėmimo vietose svertinėmis
aritmetinėmis priemonėmis lyginant 
stebėjimo parametrus.

  
1 OL L 230, 1991 08 19, p.1.
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Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti tekstui aiškumo. Patikrinimą svarbu atlikti visose požeminio 
vandens telkinio reprezentatyviose zonose, nes to paties požeminio vandens telkinio parametrai 
gali labai skirtis. Stebėjimo trukmė turi būti nustatyta tiksliau.

Pakeitimas 28
IV priedo 1.2 punkto a papunktis

a) aritmetinėmis priemonėmis vertinamos 
atskirų kiekvieno požeminio vandens 
telkinio ar kiekvienos požeminio vandens 
telkinių grupės stebėjimo vietų vidutinės 
vertės, gaunamos kas ketvirtį, pusmetį ar 
kartą per metus atliekamos kontrolės metu;

a) svertinėmis aritmetinėmis priemonėmis 
vertinamos atitinkamų kiekvieno 
palyginamo požeminio vandens telkinio ar 
kiekvienos palyginamos požeminio
vandens telkinių grupės stebėjimo vietų 
svertinės vidutinės vertės, gaunamos kas 
ketvirtį, pusmetį ar kartą per metus 
atliekamos kontrolės metu;

Pagrindimas

Šiuo pakeitimu siekiama suteikti tekstui tikslumo ir išvengti neaiškumų.

Pakeitimas 29
IV priedo 1.2 punkto b papunktis

b) siekiant išvengti tendencijos vertinimo 
iškraipymų, atliekant skaičiavimus 
neatsižvelgiama į matavimus, mažesnius 
už nustatytą kiekybinio matavimo ribą.

b) siekiant išvengti tendencijos vertinimo 
iškraipymų, atliekant skaičiavimus į 
matavimus, mažesnius už nustatytą 
kiekybinio matavimo ribą, atsižvelgiama
laikantis patikimų ir pripažintų statistinių 
metodų principų.

Pagrindimas

Moksliniu požiūriu neteisinga neatsižvelgti į matavimus, žemesnius už nustatytą kiekybinio 
matavimo ribą, ir tai nepadės išvengti iškraipymų. Todėl šie matavimai turėtų būti apdorojami 
taikant pripažintus statistinius metodus.

Pakeitimas 30
IV priedo 1.6 a dalis (nauja)

1.6 a Nustatydamos požeminio vandens 
telkinių kiekį, valstybės narės, 
bendradarbiaudamos su už upės baseino 
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rajoną atsakingomis institucijomis, 
nustato požeminio vandens balansą ir lygį 
naudodamosi atitinkamais indikatoriais, 
atsižvelgdamos į istorinius duomenis ir 
specialiai tam sukurtus stebėjimo tinklus.

Pagrindimas

The Member States (acting through their appropriate bodies) know most about the trends in 
groundwater levels, thanks to control and monitoring networks. The fact that aquifers differ on 
account of the widely varying geology within the European Union should be taken into account.

Pakeitimas 31
IV priedo 2.7 a dalis (nauja)

2.7 a Pasitelkusios už upės baseino rajoną 
atsakingas institucijas valstybės narės 
nustato tinklų apimtį, stebėsenos 
priemonių taikymo dažnį bei ilgiausią ir 
trumpiausią leistiną stebėsenos trukmę 
siekdamos nustatyti kiekybines požeminio 
vandens telkinio tendencijas. Pradinis 
tendencijos keitimo taškas nustatomas
atsižvelgiant į darnų vystymąsi, 
negrįžtamos žalos atitinkamoms vandens 
ekosistemoms , tiesiogiai priklausomoms 
sausumos ekosistemoms ir žmonių 
sveikatai riziką bei klimato pokyčius.

Pagrindimas

Any reduction in the size of groundwater bodies has a direct affect on aquatic and terrestrial 
ecosystems and on sustainable development in the areas dependent on those aquifers. This fact is 
not taken into account in the Commission's proposal for a directive, even though it is mentioned 
in the Framework Directive on water. Quantitative monitoring must be carried out and trend-
reversal points must be established if irreversible damage is to be avoided.
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