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KORTFATTAD MOTIVERING

Den 16 mars 2004 antog jordbruksutskottet sitt yttrande om skydd för grundvatten mot 
föroreningar med 17 röster för och 1 nedlagd röst. Eftersom lagstiftningsförfarandet inte hann 
avslutas under den femte valperioden måste ett nytt yttrande antas av utskottet för jordbruk 
och landsbygdens utveckling. Föredraganden lägger därför fram yttrandet på nytt i den 
fattning det antogs av det tidigare utskottet och rekommenderar att det godkänns utan 
ytterligare ändringar.

Vissa, främst tekniska, aspekter avseende grundvattnets kvalitet förbisågs när ramdirektivet 
om vatten1 antogs år 2000.

Det föreslagna grundvattendirektivet syftar till att fylla dessa luckor genom att bl.a. ta med 
definitionerna för ”god kemisk grundvattenstatus” och ”kriterier för identifiering av 
betydande och ihållande uppåtgående trender och för fastställande av utgångspunkter för att 
motverka trender”.

Föredraganden välkomnar förslaget eftersom det tillhandahåller en lösning både på problem 
som uppstår i samband med variationer i grundvattnets kemiska sammansättning inom EU, till 
följd av geografiska och geologiska skillnader, och på problemet med bristfälliga 
övervakningsuppgifter.

Huvuddragen i de föreslagna ändringsförslagen

Föredraganden konstaterar att kommissionen avser att anpassa grundvattendirektivet 
ytterligare, i enlighet med de erfarenheter som medlemsstaterna har gjort vid tillämpningen av 
det nuvarande förslaget. Föredraganden vill därför inte införa gemensamma tröskelvärden för 
andra ämnen utöver de som redan anges i bilaga I. Det är emellertid viktigt att se till att olika 
tröskelvärden inte leder till oacceptabla skillnader i skyddsnivån eller till en snedvridning av 
handeln och konkurrensen inom EU. Sådana negativa effekter måste analyseras och hanteras 
enligt särskilda kriterier.

Föredraganden betonar också vikten av liknande mättekniker inom hela EU. För att 
vattenkvalitetspolitiken skall bli effektiv skall dessa mättekniker godkännas av 
kommissionen, som skall ta hänsyn till deras effektivitet beträffande direktivets mål och den 
inre marknadens funktion. En ny artikel införs för detta ändamål.

Föredraganden föreslår att kommissionen skall analysera huruvida nitratdirektivet2 kan 
upphävas från och med 2009. När ramdirektivet för vatten och det föreslagna 
grundvattendirektivet väl är genomförda kan den kombinerade effekten av dessa två göra 
nitratdirektivet överflödigt. Dessutom har detta direktiv visat sig vara problematiskt i flera 

  
1 Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om upprättande av en ram för 
gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område (EGT L 327, 22.12.2000, s. 1), ändrat genom 
Europaparlamentets och rådets beslut nr 2455/2001/EG av den 20 november 2001 (EGT L 331, 15.12.2001, 
s. 1).
2 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att vatten förorenas av nitrater från 
jordbruket (EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.), ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) 
nr 1882/2003 (EGT L 284, 31.10.2003, s. 1).
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avseenden:
– Direktivet föreskriver en högsta mängd kväve från djur som får släppas ut per hektar 

(170 kg), men tar inte hänsyn till klimat- eller jordförhållanden, inte heller till 
icke-animaliskt kväve såsom gödsel.

– Både subsidiariteten och effektiviteten gynnas om själva målet (50 mg N/liter, vilket 
inte ens anges i nitratdirektivet) definieras på gemenskapsnivå, snarare än sättet på 
vilket målet skall uppnås (170 kg N/ hektar).

– Direktivet definierar inte metoderna vid mätning av vattenföroreningar. Direktivet har 
följaktligen genomförts på många olika sätt i medlemsstaterna.

– Direktivet verkar inte ha varit särskilt framgångsrikt, eftersom kommissionen har 
dragit tolv av femton medlemsstater inför EG-domstolen för att inte ha genomfört 
direktivet eller för att ha genomfört det på ett felaktigt sätt.

Det är viktigt att direktivet stämmer överens med normerna för dricksvatten enligt 
dricksvattendirektivet1. För att normerna för dricksvatten skall uppfyllas föreslås därför att 
man vid behov skall tillämpa värden under 0,1 mikrogram/liter för pesticider/metaboliter. En 
total koncentration på 0,5 mikrogram/liter, i linje med redan existerande lagstiftning, föreslås 
också.

Slutligen skulle föredraganden vilja understryka behovet av att Europaparlamentet och rådet 
får delta fullt ut i lagstiftningen när det gäller att ändra i minimumförteckningen i bilaga III. 
Denna avgörande del i det föreslagna direktivet får inte ändras genom ett kommittéförfarande.

ÄNDRINGSFÖRSLAG

Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling uppmanar utskottet för miljö, folkhälsa 
och livsmedelssäkerhet att som ansvarigt utskott infoga följande ändringsförslag i sitt 
betänkande:

Kommissionens förslag Parlamentets ändringar

Ändringsförslag 1
Rubrik

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om skydd för grundvatten mot 
föroreningar

Förslag till Europaparlamentets och rådets 
direktiv om skydd för grundvatten mot 
kemiska föroreningar

  
1 Rådets direktiv 98/83/EG av den 3 november 1998 om kvaliteten på dricksvatten (EGT L 330, 5.12.1998, 
s. 32), ändrat genom Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1882/2003 (EGT L 284, 31.10.2003, 
s. 1).
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Motivering

Förslaget handlar enbart om kemiska föroreningar av grundvatten. Detta skall framgå i 
direktivets titel.

Ändringsförslag 2
Skäl 1

(1) Grundvatten är en värdefull naturresurs 
vars egenvärde gör att den bör skyddas mot 
förorening.

(1) Grundvatten är en värdefull naturresurs 
vars egenvärde gör att den bör skyddas mot 
kemisk förorening.

Ändringsförslag 3
Skäl 3a (nytt)

(3a) Dessutom måste grundvattnet 
skyddas för att man skall kunna 
garantera överlevnaden för det 
europeiska jordbruket som är ett 
oumbärligt redskap i kampen mot 
ökenspridning. Grundvattenakvifererna 
bör skyddas mot framtida överutnyttjande 
som leder till att de förorenas, att 
vattenflödet drastiskt minskar eller att de 
t.o.m. försvinner.

Motivering

Det är nödvändigt att man övervakar akvifererna ytterst noga för att i tid kunna vidta de 
åtgärder som krävs om grundvattnet minskar påtagligt och om mängden föroreningar ökar. 
Det är viktigt att undvika att vattentillförseln avstannar eftersom detta skulle leda till att det 
växttäcke som spelar en grundläggande roll för att förhindra ökenspridning försvinner. Det 
är därför nödvändigt att se till att akvifererna inte överutnyttjas.

Ändringsförslag 4
Skäl 4a (nytt)

(4a) Dessutom måste kriterier för hur 
man skall bedöma miljöeffekterna av en 
minskning av akviferernas vattenreserver 
fastställas och, i enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG, 
grundvattenresursernas kvantitativa 
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utveckling övervakas.

Motivering

Vid bedömningen av grundvattnets kvalitet får man inte glömma effekten av minskade 
vattenvolymer, eftersom detta leder till en ökning av koncentrationerna av naturliga 
föroreningar, t.ex. sulfat. I förslaget till direktiv sägs inget om den kvantitativa övervakning 
av grundvattnet som avses i artikel 8 i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 5
Skäl 5a (nytt)

(5a) Det bör analyseras vilken inverkan 
medlemsstaternas tillämpning av olika 
tröskelvärden har på miljöskyddsnivån 
och på den inre marknadens funktion.

Ändringsförslag 6
Skäl 6

(6) Det måste fastställas kriterier för 
identifiering av betydande och ihållande 
uppåtgående trender när den gäller 
koncentrationerna av förorenande ämnen 
och för fastställande av utgångspunkter för 
att motverka trender, med beaktande av 
sannolikheten för negativa effekter på 
förbundna vattenekosystem och beroende 
terrestra ekosystem.

(6) Det måste fastställas kriterier för 
identifiering av betydande och ihållande 
uppåtgående trender när den gäller 
koncentrationerna av förorenande ämnen, 
för identifiering av trender avseende en 
betydande minskning av 
vattenförekomsterna och för fastställande 
av utgångspunkter för att motverka trender, 
med beaktande av sannolikheten för 
negativa effekter på förbundna 
vattenekosystem och beroende terrestra 
ekosystem.

Motivering

Vid bedömningen av grundvattnets kvalitet får man inte glömma effekten av minskade 
vattenvolymer, eftersom detta leder till en ökning av koncentrationerna av naturliga 
föroreningar, t.ex. sulfat. Man måste alltså göra en kvantitativ övervakning och fastställa 
utgångspunkter för att motverka trender.

Ändringsförslag 7
Skäl 8a (nytt)
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(8a) Eftersom direktiv 2000/60/EG och 
detta direktiv anger tillräckliga 
tröskelvärden för nitrater bör man göra 
en analys för att fastställa huruvida 
direktiv 91/676/EEG1 kan upphävas från 
den 31 december 2008.
__________________

1 Rådets direktiv 91/676/EEG av den 
12 december 1991 om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket
(EGT L 375, 31.12.1991, s. 1), ändrat 
genom Europaparlamentets och 
rådets förordning (EG) nr 1882/2003 
(EUT L 284, 31.10.2003, s. 1).

Motivering

Detta direktiv fastställer en tröskel på EU-nivå för koncentrationer av nitrater i 
grundvattenkvaliteten (50 mg/l), medan nitratdirektivet föreskriver ett sätt (170 kg kväve från 
djur/hektar) för att uppnå målet. Att föreskriva sätten snarare än målen skall undvikas.

Ändringsförslag 8
Artikel 1, stycke 1, inledningen

Detta direktiv inrättar särskilda åtgärder i 
enlighet med artikel 17.1 och 17.2 i 
direktiv 2000/60/EG i syfte att hindra och 
reglera förorening av grundvatten. Dessa 
åtgärder omfattar särskilt följande:

Detta direktiv inrättar särskilda åtgärder i 
enlighet med artikel 17.1 och 17.2 i 
direktiv 2000/60/EG i syfte att hindra och 
reglera kemisk förorening av grundvatten 
och undvika negativa effekter av 
minskade vattenreserver. Dessa åtgärder 
omfattar särskilt följande:

Motivering

Vid bedömningen av grundvattnets kvalitet får man inte glömma effekten av minskade 
vattenvolymer, eftersom detta leder till en ökning av koncentrationerna av naturliga 
föroreningar, t.ex. sulfat. I förslaget till direktiv sägs inget om den kvantitativa övervakning 
av grundvattnet som avses i artikel 8 i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 9
Artikel 1, stycke 1, led aa (nytt)

aa) Kriterier för bedömning i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG av effekterna för 
miljön och den hållbara utvecklingen av en 
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betydande minskning av akviferernas 
vattenreserver.

Motivering

Vid bedömningen av grundvattnets kvalitet får man inte glömma effekten av minskade 
vattenvolymer, eftersom detta leder till en ökning av koncentrationerna av naturliga 
föroreningar, t.ex. sulfat. Förslaget till direktiv är tämligen vagt när det gäller den kvalitativa 
övervakning av grundvattnet som avses i artikel 8 i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 10
Artikel 1, stycke 2

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

Genom direktivet specificeras kravet i 
artikel 4.1 b i) i direktiv 2000/60/EG om att 
hindra eller begränsa utsläpp av föroreningar 
i grundvatten och att hindra eller begränsa 
en försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster.

Motivering

Direktivet bör inte introducera det nya begreppet ”indirekta utsläpp”. I ramdirektivet om 
vatten görs det endast åtskillnad mellan ett allmänt fall, ”utsläpp”, och det särskilda fallet 
”direkta utsläpp” av föroreningar i grundvatten.

Direktivet bör förtydliga skyldigheterna i ramdirektivet om vatten beträffande ämnen som 
skall förebyggas och begränsas, och fastställa EU:s åtgärder för att uppnå de förebyggande 
skyldigheterna när det gäller relevanta europeiska föroreningar. Det bör också förtydliga 
skyldigheterna i ramdirektivet om vatten för att förebygga en försämring av den kemiska 
statusen i grundvatten. Vissa tolkar denna skyldighet som att status quo skall bibehållas 
medan andra tolkar det som att man skall förhindra försämring från god till dålig kemisk 
status.

Ändringsförslag 11
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: koncentration av ett 
förorenande ämne i grundvatten, baserad 
på naturliga bakgrundskoncentrationer,
som om den överskrids skulle innebära att 
den kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.
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Motivering

Tröskelvärdena bör vara bundna till naturliga bakgrundskoncentrationer.

Ändringsförslag 12
Artikel 4, punkt 2

2. Senast den 22 juni 2006 skall 
medlemsstaterna överlämna en förteckning 
över alla förorenande ämnen för vilka de har 
fastställt tröskelvärden till kommissionen. 
För varje förorenande ämne i förteckningen 
skall medlemsstaterna också överlämna de 
uppgifter som anges i del B i bilaga III till 
detta direktiv.

2. Senast den 22 juni 2006 skall 
medlemsstaterna till kommissionen
överlämna en förteckning över alla 
förorenande ämnen vars tröskelvärde genom 
sin naturliga koncentration i en 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster ligger över de 
värden för vilka det föreligger ett 
tröskelvärde enligt bilaga I eller för vilka 
det fastställts ett extra nationellt 
tröskelvärde enligt bilaga II. För varje 
förorenande ämne i förteckningen skall 
medlemsstaterna också överlämna de 
uppgifter som anges i del B i bilaga III till 
detta direktiv.

Motivering

Genom denna mening införs de nödvändiga bestämmelserna om de naturliga halterna i 
grundvattnet – de så kallade bakgrundsvärdena. Eftersom man inte kan ta hänsyn till de i 
Europa mycket varierande naturliga halterna vid fastställandet av tröskelvärdena måste man 
ange vad som händer om de redan naturliga halterna skulle överstiga tröskelvärdena. Om ett 
sådant fall föreligger i en grundvattenförekomst eller en grupp av grundvattenförekomster 
skall de förhöjda naturliga halterna gälla som tröskelvärden.

Ändringsförslag 13
Artikel 4, punkt 3, stycke 1

3. På grundval av de uppgifter som 
medlemsstaterna lämnat i enlighet med 
punkt 2 skall kommissionen offentliggöra 
en rapport, om så lämpligt åtföljd av ett 
förslag till direktiv om ändring av bilaga I 
till detta direktiv.

3. På grundval av de uppgifter som 
medlemsstaterna lämnat i enlighet med 
punkt 2 skall kommissionen offentliggöra 
en rapport före 2008, om så lämpligt 
åtföljd av ett förslag till direktiv om 
ändring av bilaga I till detta direktiv.

Motivering

Kommissionen måste få en tydlig tidsfrist för när åtgärder skall vidtas utifrån den information 
som lämnats enligt punkt 2.
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Ändringsförslag 14
Artikel 4, punkt 3, stycke 1a (nytt)

Rapporten skall åtminstone analysera 
följande aspekter:
– Förekomsten av tröskelvärden i 
medlemsstaternas nationella lagstiftning.
– Skillnaderna mellan de tröskelvärden 
som tillämpas i medlemsstaterna.
– Miljökonsekvenserna av skillnaderna 
mellan de tröskelvärden som tillämpas av 
medlemsstaterna.
– Den eventuella direkta eller indirekta 
negativa effekten på den inre marknaden 
av skillnaderna mellan de tröskelvärden 
som tillämpas av medlemsstaterna.

Ändringsförslag 15
Artikel 4, punkt 3, stycke 1b (nytt)

Om resultatet av analysen som omnämns i 
denna artikel visar på stora skillnader 
mellan medlemsstaterna skall 
kommissionen lämna ett förslag på 
ytterligare harmonisering av de 
tröskelvärden som medlemsstaterna 
tillämpar.

Motivering

Om de olika tröskelvärden som tillämpas av medlemsstaterna visar sig ha en negativ effekt på 
miljön eller på de lika villkor som gäller för handeln inom EU skall lagstiftning antas i syfte 
att hindra att så sker.

Ändringsförslag 16
Artikel 5, stycke 2a (nytt)

Specifik bedömning av trender och 
motverkande av trender skall genomföras 
för de relevanta förorenande ämnen i 
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grundvattenförekomster som påverkas av 
punktutsläpp av föroreningar, för att 
verifiera att plymer från kontaminerade 
platser inte expanderar över ett definierat 
område och försämrar den kemiska 
statusen av grundvattenförekomsten.

Motivering

Ett nytt stycke läggs till för att undvika att förorening från lokala källor eller punktkällor 
göms genom beräkning av medelvärden med rena övervakade förekomster i större 
grundvattenförekomster.

Ändringsförslag 17
Artikel 5, stycke 2b (nytt)

Medlemsstaterna skall fastställa trender 
när det gäller sådana betydande 
minskningar av akviferernas grundvatten 
som kan få oåterkalleliga följder för 
miljön och den hållbara utvecklingen och 
fastställa utgångspunkter för att motverka 
dessa trender i enlighet med bilaga IV. 
När medlemsstaterna fastställer trenderna 
skall de utarbeta nyttjandestrategier i 
samarbete med de myndigheter som 
ansvarar för avrinningsdistrikten så att en 
hållbar förvaltning garanteras, och de 
skall om möjligt motverka trenden genom 
konstgjord infiltration.

Motivering

Vid bedömningen av grundvattnets kvalitet får man inte glömma effekten av minskade 
vattenvolymer, eftersom detta leder till en ökning av koncentrationerna av naturliga 
föroreningar, t.ex. sulfat. I förslaget till direktiv sägs inget om den kvantitativa övervakning 
av grundvattnet som avses i artikel 8 i ramdirektivet om vatten.

Ändringsförslag 18
Artikel 5, stycke 2c (nytt)

Åtgärdsprogrammen kan innefatta 
lämpliga rättsliga, administrativa eller 
avtalsmässiga åtgärder. Om dessa bedöms 
vara lika lämpliga är regelmässiga 
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åtgärder i form av avtal och 
samarbetslösningar att föredra.

Motivering

Förutom rättsliga och administrativa instrument för att skydda grundvattnet har fler och fler 
frivilliga åtgärder i form av avtal baserade på samarbete börjat användas. Hit hör t.ex. 
användningen av programmen för miljövänligt jordbruk, rådgivning och fortbildning eller 
samarbete mellan jordbruket och vattenverken. För att få ett målinriktat grundvattenskydd 
och med beaktande av proportionalitetsprincipen bör man i möjligaste mån prioritera avtal 
och samarbete i de fall då dessa också kan garantera att målen uppnås.

Ändringsförslag 19
Artikel 5a (ny)

Artikel 5a
Mätmetoder

1. Varje medlemsstat skall till 
kommissionen överlämna en fullständig 
beskrivning av mätmetoderna för varje 
ämne för vilket ett tröskelvärde på 
gemenskapsnivå eller nationell nivå har 
fastställts.
2. Kommissionen skall avgöra huruvida 
mätmetoderna verkligen kan jämföras 
och huruvida metoderna kan leda till 
snedvridningar som riskerar att leda till 
en felaktig eller orättvis tillämpning av 
detta direktiv inom gemenskapen. 
Därvidlag skall lokala klimatförhållanden 
och marktyper vara avgörande faktorer.
3. På basis av resultaten skall 
kommissionen godkänna eller förkasta 
mätmetoderna som medlemsstaterna har 
överlämnat.
4. Om kommissionen förkastar 
mätmetoderna som en medlemsstat har 
överlämnat skall denna medlemsstat 
överlämna omarbetade mätmetoder för ett 
godkännande av kommissionen enligt 
bestämmelserna i punkterna 1–3 i denna 
artikel.
5. Godkända mätmetoder skall fungera i 
alla medlemsstater från och med det 
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datum som anges i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG.

Motivering

Det måste finnas enighet om de tekniker som används för att mäta föroreningar av 
grundvatten i syfte att åstadkomma ett jämlikt och rättvist genomförande av detta direktiv. 
Varje medlemsstat skall mäta föroreningen enligt jämförbara tröskelvärden. Kommissionen 
måste därför få behörighet att godkänna mättekniker, förutsatt att dessa motsvarar 
miljömålen.

Ändringsförslag 20
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 avsevärda indirekta utsläpp i 
grundvattnet av något av de förorenande 
ämnen som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII 
i det direktivet.

Motivering

Aktiva åtgärder för att förhindra eller begränsa mycket små mängder av föroreningar kan, i 
vissa fall, snarare vara skadliga för miljön än förbättra och skydda miljökvaliteten. Detta kan 
t.ex. vara fallet i deltaområden, där mycket små mängder av dessa substanser, på botten av en 
flod eller något annat vattendrag, kan sippra igenom till grundvattnet. Eftersom termen 
”förhindra” i denna artikel inte får undergrävas, måste oönskade konsekvenser av sådana 
förpliktelser förhindras.

Ändringsförslag 21
Artikel 6, stycke 2a (nytt)

De gödnings- och växtskyddsmedel som 
används i enlighet med god jordbrukssed, 
samt användning av gödsel från den egna 
jordbruksfastigheten, utgör inget indirekt 
utsläpp till grundvattenförekomster.

Motivering

I detta direktiv definieras inte begreppet ”indirekta utsläpp” närmare. Användning av 
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gödnings- och växtskyddsmedel i enlighet med god jordbrukssed är bra för att växterna skall 
växa sunt. EU:s jordbruk måste få planeringssäkerhet genom detta ändringsförslag.

Ändringsförslag 22
Artikel 6, stycke 2b (nytt)

Utan att det påverkar tillämpningen av 
tröskelvärden på andra områden till skydd 
för grundvattnet skall denna bestämmelse 
inte gälla för följande utsläpp:
a) Avloppsvatten från reningsanläggningar 
i fristående bostäder.
b) Andra utsläpp i vilka förorenande 
ämnen ingår i så små mängder och 
koncentrationer att varje risk kan uteslutas 
för att grundvattenkvaliteten skall påverkas 
negativt.

Motivering

Direktiv 80/86/EEG innehåller redan föreskrifter om utsläpp enligt ovan. Det är med tanke på 
subsidiaritetsprincipen inte acceptabelt att ett EU-direktiv befattar sig med alla källor till 
utsläpp, även obetydliga mängder. När det nuvarande direktivet 80/86/EEG upphör att gälla 
2013 kommer vi att få dras med luckor i lagstiftningen om inte denna text tas med.

Ändringsförslag 23
Artikel 7a (ny)

Artikel 7a
Rapport om upphävandet av 

direktiv 91/676/EEG
Efter genomförandet av detta direktiv och 
före 2008 skall kommissionen överlämna 
en rapport till parlamentet och rådet med 
en analys av huruvida 
direktiv 91/676/EEG kan upphävas. 
Före den 31 december 2008 skall 
bestämmelserna i direktiv 91/676/EEG om 
att ange och se över känsliga områden 
införlivas i direktiv 2000/60/EG.
Medlemsstaterna skall se till att de 
åtgärdsprogram som anges i artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EG innehåller åtgärder 
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som bidrar till att uppnå det mål som 
omnämns i artikel 1 i 
direktiv 91/676/EEG.
Kommissionen skall vidta alla nödvändiga 
åtgärder och, vid behov, lämna förslag 
som garanterar att bestämmelserna i 
denna artikel genomförs på ett korrekt 
sätt.

Motivering

År 2009 skall åtgärdsprogrammen ha inletts för att förbättra vattenkvaliteten i enlighet med 
kraven i artikel 11 i ramdirektivet om vatten (direktiv 2000/60/EG). Bland annat skall dessa 
program säkerställa att tröskelvärdena för grundvatten uppfylls. Efter genomförandet av 
detta direktiv och begränsningen av nitrat som anges i bilaga I till detta direktiv om 
grundvattenkvalitet skulle nitratdirektivet kunna upphävas. Det nya lagstiftningspaketet om 
vatten kommer att garantera att kvalitetsmålen uppfylls, medan själva genomförandet är 
medlemsstaternas ansvar.

Ändringsförslag 24
Artikel 8

Bilagorna II–IV till detta direktiv kan 
anpassas till vetenskapliga och tekniska 
framsteg i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG 
med beaktande av perioden för översyn 
och uppdatering av förvaltningsplanen för 
avrinningsdistriktet, enligt artikel 13.7 i 
samma direktiv.

Bilagorna II och IV till detta direktiv kan 
anpassas till vetenskapliga och tekniska 
framsteg i enlighet med det förfarande som 
avses i artikel 21.1 i direktiv 2000/60/EG 
med beaktande av perioden för översyn 
och uppdatering av förvaltningsplanen för 
avrinningsdistriktet, enligt artikel 13.7 i 
samma direktiv.

Motivering

Mot bakgrund av hur viktig ämnesförteckningen är bör ändringar i bilaga III vara föremål 
för ett lagstiftningsförfarande där både parlamentet och rådet är delaktiga.

Ändringsförslag 25
Bilaga I, kolumn 1, sista raden

Aktiva ingredienser i växtskyddsmedel, 
inbegripet deras metaboliter, nedbrytnings-
eller reaktionsprodukter

Aktiva ingredienser i växtskyddsmedel, 
inbegripet deras relevanta metaboliter, 
nedbrytnings- eller reaktionsprodukter
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Motivering

I vissa versioner (SV, FR, ES, PT) har ordet ”relevanta” (i betydelsen ”signifikanta”) 
utelämnats. Det är mycket viktigt att denna term återfinns på ett korrekt sätt i alla versioner 
av denna text, eftersom kommissionen har en exakt definition för ”relevanta metaboliter” i 
riktlinjerna till direktiv 91/414/EG1.
_________________
1 EGT L 230, 19.8.1991, s. 1.

Ändringsförslag 26
Bilaga I, kolumn 3, sista raden

Tröskelvärdet gäller alla 
grundvattenförekomster, utom i de fall då 
dricksvattennormerna för pesticider och 
deras relevanta metaboliter är strängare 
än 0,1 mikrogram/l. För dessa områden 
gäller dricksvattennormerna. Den totala 
koncentrationen av pesticider och deras 
metaboliter i alla grundvattenförekomster 
skall inte överstiga 0,5 mikrogram/l.

Motivering

Tröskelvärden för pesticider/metaboliter i dricksvatten kan vara lägre än 0,1 mikrogram/l. I 
sådana fall skall den strängare normen gälla. Direktiv 98/83/EG fastställer ett tröskelvärde 
för summan av pesticider och därmed relaterade ämnen. Denna tröskel skall också inbegripas 
i detta direktiv för att garantera ett korrekt skydd av grundvattnet.

Ändringsförslag 27
Bilaga I, fotnot 22

22 Överensstämmelse med normerna skall 
baseras på en jämförelse med det aritmetiska 
medelvärdet av övervakningsvärdena för 
varje provtagningspunkt i den 
grundvattenförekomst, eller de grupper av 
grundvattenförekomster, som anses vara i 
riskzonen i enlighet med de analyser som 
skall genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG. 

22 Överensstämmelse med normerna skall 
bedömas inom en i enlighet med 
förfarandet i artikel 21.2 i direktiv 
2000/60/EG fastställd tidsperiod och 
baseras på en jämförelse med det vägda
aritmetiska medelvärdet av 
övervakningsvärdena för samtliga 
provtagningspunkter per representativt 
område i den undersökta
grundvattenförekomst, eller i de grupper av 
undersökta grundvattenförekomster, som 
anses vara i riskzonen i enlighet med de 
analyser som skall genomföras enligt 
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artikel 5 i direktiv 2000/60/EG.

Motivering

Syftet med ändringarna är att göra texten tydligare. Det är viktigt att övervaka område efter 
område i en grundvattenförekomst, med tanke på att skillnaderna i en sådan förekomst också 
kan vara stora. Tidsperioden för övervakningen behöver regleras mer ingående.

Ändringsförslag 28
Bilaga IV, punkt 1.2, led a

a) Bedömningen skall baseras på 
aritmetiska medelvärden av medelvärdet
för de enskilda övervakningspunkterna i 
varje grundvattenförekomst eller grupp av 
förekomster, beräknat på grundval av 
övervakning varje kvartal, halvår eller år.

a) Bedömningen skall baseras på de vägda
aritmetiska medelvärdena av de vägda 
medelvärdena för de ifrågavarande 
övervakningspunkterna i varje jämförbar
grundvattenförekomst eller grupp av 
jämförbara förekomster, beräknat på 
grundval av övervakning varje kvartal, 
halvår eller år.

Motivering

Ändringarna har till syfte att åstadkomma en noggrannare text för att på så sätt undvika 
oklarheter.

Ändringsförslag 29
Bilaga I, punkt 1.2, led b

b) För att undvika en snedvridning i 
samband med identifieringen av trender 
skall alla mätresultat som ligger under 
kvantifieringsgränsen tas bort i samband 
med beräkningen.

b) För att undvika en snedvridning i 
samband med identifieringen av trender 
skall alla mätresultat som ligger under 
kvantifieringsgränsen hanteras enligt 
rationella och erkända statistiska 
principer.

Motivering

Att ta bort alla mätresultat som ligger under kvantifieringsgränsen är varken vetenskapligt 
korrekt eller ett sätt att undvika resultat med systematiska fel. Erkända statistiska metoder 
skall därför tillämpas i samband med dessa mätresultat.

Ändringsförslag 30
Bilaga IV, punkt 1.6a (ny)



PE 347.222v04-00 18/19 AD\555119SV.doc

SV

1.6a När det gäller den kvantitativa 
bedömningen av 
grundvattenförekomsterna skall 
medlemsstaterna i samarbete med de 
myndigheter som ansvarar för 
avrinningsdistrikten fastställa 
akviferernas vattenbalans och vattennivå 
genom användning av indikatorer som 
fastställts för detta samt med beaktande av 
historiska uppgifter och de nätverk för 
övervakning som upprättats i detta syfte.

Motivering

Medlemsstaterna är via sina behöriga myndigheter de som bäst känner till 
grundvattenförekomsternas utveckling genom nätverken för övervakning och uppföljning. 
Man måste beakta att akvifererna varierar sinsemellan, eftersom de geologiska 
förutsättningarna är mycket olika i EU.

Ändringsförslag 31
Bilaga IV, punkt 2.7a (ny)

2.7a Medlemsstaterna skall, genom de 
myndigheter som ansvarar för 
avrinningsdistrikten, fastställa nätverkens 
omfattning, den åtgärdsfrekvens som 
krävs för övervakningen samt högsta och 
lägsta antalet observationsår för 
fastställandet av akviferernas kvantitativa 
trend. Utgångspunkten för att motverka 
en trend skall fastställas med beaktande 
av den hållbara utvecklingen, de 
oåterkalleliga riskerna för skador på de 
förbundna akvatiska ekosystemen, de 
direkt beroende terrestra ekosystemen, 
människors hälsa och 
klimatförändringarna.

Motivering

En minskning av grundvattnet får direkta följder för de akvatiska och terrestra ekosystemen 
och för den hållbara utvecklingen i det berörda området. Kommissionens förslag till direktiv 
innehåller inget om detta trots att frågan tas upp i ramdirektivet om vatten. Man måste göra 
en kvantitativ övervakning och fastställa utgångspunkter för att motverka trender och på så 
sätt undvika oåterkalleliga skador.
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