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Kommissionens forslag Ændringsforslag

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 62
Titel

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets 
direktiv om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening

Forslag til Europa-Parlamentets og rådets 
direktiv om beskyttelse af grundvandet mod 
forurening og forringelse

Or. de

Begrundelse

Det nye direktiv er mere vidtgående end artikel 17 i direktiv 2000/60/EF og indeholder også 
bestemmelser, der skal videreføre og sikre hvad der er opnået med grundvandsdirektivet 
80/68/EØF, som ophører med at være i kraft senest i år 2013, med det mål at forhindre og 
undgå eller begrænse tilførsler af farlige stoffer. Endvidere er det ikke blot en forurening af 
grundvandet der skal forhindres, men især en forringelse af det gennem nye udledninger.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 63
Betragtning 1
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(1) Grundvand er en værdifuld 
naturressource, som i egen ret bør beskyttes 
mod forurening.

(1) Grundvand er en værdifuld 
naturressource, som i egen ret bør beskyttes 
mod forurening.

Dette er navnlig vigtigt i forbindelse med 
grundvandsafhængige økosystemer og i 
forbindelse med anvendelse af grundvand 
til vandforsyning med sigte på 
menneskeligt forbrug.

Or. nl

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 64
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Grundvand skal beskyttes på en måde, 
så man kan opnå drikkevand af god kvalitet 
ved blot at rense det, som specificeret i de 
mål der er beskrevet i artikel 7, stk. 2 og 3 
af direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 65
Betragtning 1 a (ny)

(1a) Mængden af grundvand i uberørt 
tilstand er hastigt svindende i Europa; 
herved bringes kommende generationers 
forsyning med naturligt drikkevand i fare, 
og man risikerer et uopretteligt tab af 
naturarv og naturgoder.
Der bør udføres mere forskning, så man 
kan forsyne direktivet med kriterier for 
kvalitet i grundsvandsøkosystemer og 
bestemmelser om beskyttelse af 
grundvandsøkosystemer mod forringelse.

Or. en
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Begrundelse

Naturlige grundvandsforekomster bør også beskyttes som økosystemer. Beskyttelsen af 
grundvand bør ikke være begrænset til en underjordisk forekomsts gode kemiske tilstand; man 
bør også forebygge denne forekomsts tab af funktionalitet og bevare diversiteten af 
økosystemer, både i underjordiske vandførende lag og i de overliggende jordlag.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 66
Betragtning 3

(3) For at beskytte miljøet i sin helhed og 
ikke mindst den menneskelige sundhed bør 
koncentrationer af skadelige forurenende 
stoffer i grundvandet undgås, forebygges 
eller mindskes.

(3) For at beskytte miljøet i sin helhed og 
ikke mindst den menneskelige sundhed skal 
skadelige koncentrationer af forurenende 
stoffer i grundvandet undgås, forebygges 
eller mindskes.

Det største pres på grundvandet kommer 
fra affald, luftforurening, landbrug og 
trafik. Disse områder er efterhånden i vidt 
omfang reguleret af EF-ret. En beskyttelse 
af grundvandet skal sikres på samtlige disse 
områder efter ensartede retningslinier.

Or. de

Begrundelse

Beskyttelsen af grundvandet må fastsættes fælles også for andre regler om EU/EF-vandret, 
især for at undgå dobbeltregulering. I den forbindelse må EU selv orientere sig efter 
forebyggelsesprincippet, dvs. det højeste mål for beskyttelse af grundvandet. Ellers kan 
medlemsstaterne ikke garantere samme høje kvalitet af grund- og drikkevand som hidtil. EF-
direktivet om affaldsdeponering og dets gennemførelsesbestemmelser opererer ikke med det 
føromtalte beskyttelsesniveau.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 67
Betragtning 3 a (ny)

(3a) Det er ligeledes nødvendigt at beskytte 
grundvandet for at sikre europæisk 
landbrugs levedygtighed, fordi dette er et 
uundværligt værktøj i kampen mod 
ørkendannelse. Grundvandet må beskyttes 
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mod en fremtidig overudnyttelse, som kan 
medføre forurening heraf, et kraftigt fald i 
vandføringen eller endog udtørring.

Or. es

Begrundelse

Det er overordentligt vigtigt, at man holder nøje øje med grundvandet, således at man i tide 
kan træffe de nødvendige foranstaltninger i tilfælde af, at der sker et væsentligt fald i 
vandføringen og en stigning i forureningen. Det må forhindres, at kunstvandingen går i stå, 
fordi dette vil medføre tab af det plantedække, som spiller en vital rolle i kampen mod 
ørkendannelse. Man må derfor holde øje med, at grundvandet ikke overudnyttes.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 68
Betragtning 4

(4) Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.oktober 
2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
indeholder omfattende bestemmelser om 
beskyttelse og bevaring af grundvandet.
Ifølge nævnte direktivs artikel 17 skal der 
træffes foranstaltninger til forebyggelse af 
og kontrol med grundvandsforurening,
herunder kriterier for vurdering af god 
kemisk tilstand for grundvand og kriterier 
for bestemmelse af en væsentlig og 
vedvarende opadgående tendens og for 
fastlæggelse af udgangspunktet for at 
vende denne tendens.

(4) Rådets direktiv 2000/60/EF af 23.oktober 
2000 om fastlæggelse af en ramme for 
Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger 
indeholder omfattende bestemmelser om 
beskyttelse og bevaring af grundvandet.
Ifølge nævnte direktivs artikel 17 skal der 
træffes foranstaltninger til forebyggelse af 
og kontrol med grundvandsforurening.
Sådanne foranstaltninger tager sigte på, at 
opfylde målet om god kemisk tilstand for 
grundvand i overstemmelse med artikel 4, 
stk.1 litra b). Ifølge direktivs artikel 4, stk. 
1, litra b), nr. i) skal medlemsstater 
implementere de nødvendige tiltag til at 
forhindre eller begrænse forringelsen af 
status af alle grundvandsområder, samt 
nr. ii) beskytte, forøge og genoprette alle 
grundvandsområder, med det formål at 
opnå en god grundvandsstatus.

Or. da

Begrundelse

Kommissionens henvisning til Vandrammedirektivets bestemmelser, er en fordrejning af 
direktivets krav om vedtagelse af specifikke foranstaltninger til forebyggelse og kontrol med 
grundvandsforurening.
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Vandrammedirektivets artikel 17 lyder: "Europa-Parlamentet og Rådet vedtager specifikke 
foranstaltninger til forebyggelse af og kontrol med grundvandsforurening. Sådanne 
foranstaltninger tager sigte på, at opfylde målet om god kemisk tilstand for grundvand i 
overstemmelse med artikel 4, stk.1 litra b).
I Kommissionens direktivforslag beskrives Vandrammedirektivet artikel 17 misvisende som 
følgende: "Europa-Parlamentet og Rådet vedtager specifikke foranstaltninger til forebyggelse 
af og kontrol med grundvandsforurening ved at opstille fælles kriterier for god kemisk tilstand 
og for tendenser i tilstanden".
I Kommissionens forslag er opstilingen af fælles kriterier for god kemisk tilstand og tendenser 
i tilstanden altså det samme som specifikke foranstaltninger til forebyggelse og kontrol med 
grundvandsforureningen. Dette er selvfølgelig ikke tilfældet.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 69
Betragtning 4

(4) Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger indeholder omfattende 
bestemmelser om beskyttelse og bevaring af 
grundvandet. Ifølge nævnte direktivs artikel 
17 skal der træffes foranstaltninger til 
forebyggelse af og kontrol med 
grundvandsforurening, herunder kriterier for 
vurdering af god kemisk tilstand for 
grundvand og kriterier for bestemmelse af en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens og for fastlæggelse af 
udgangspunktet for at vende denne tendens.

(4) Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. 
oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme 
for Fællesskabets vandpolitiske 
foranstaltninger indeholder omfattende 
bestemmelser om beskyttelse og bevaring af 
grundvandet. Ifølge nævnte direktivs artikel 
17 skal der træffes foranstaltninger til 
forebyggelse af og kontrol med 
grundvandsforurening, herunder kriterier for 
vurdering af god kemisk tilstand for 
grundvand og kriterier for bestemmelse af en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens og for fastlæggelse af 
udgangspunktet for at vende denne tendens. 
Det er ligeledes nødvendigt at fastlægge 
kriterier for vurdering af miljøvirkningerne 
af et fald i grundvandsreserverne samt, i 
overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EF, at overvåge den kvantitative 
udvikling i vandforekomsterne.

Or. es

Begrundelse

En vurdering af grundvandets kvalitet må nødvendigvis også omfatte virkningerne af et fald i 
vandmængden, eftersom dette vil medføre en højere koncentration af naturligt forekommende 
forurenende stoffer som f.eks. sulfat. Direktivforslaget ser bort fra den overvågning af 
grundvandets kvantitative tilstand, som er omtalt i artikel 8 i vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 70
Betragtning 5

Erstatter ændringsforslag 5 af ordføreren 

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav, 
tærskelværdier og vurderingsmetoder, så 
der på dette grundlag kan opstilles kriterier 
for vurdering af grundvandsforekomsters
kemiske tilstand.

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav for 
grundvandet og vurderingsmetoder, så der 
på dette grundlag kan fastsættes en god 
kemisk tilstand for grundvand og 
grundvandsforekomster på grundlag af 
fælles retningslinier.

Mindstekravene til grundvandsbeskyttelsen
skal dog i EU udformes på en sådan måde, 
at der ikke opstår 
konkurrenceforvridninger.
De foranstaltninger, der er nødvendige for 
at sikre grundvand af god kvalitet, vil 
kræve betydelige investeringer. De 
relevante finansieringsmekanismer, der er 
ved at blive udviklet under de nye 
finansielle overslag, bør, hvor det er 
hensigtsmæssigt, yde hjælp til dem der er 
blevet stillet over for yderligere 
omkostninger.

Or. xm

Begrundelse

Uændret.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 71
Betragtning 5

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav, 
tærskelværdier og vurderingsmetoder, så 
der på dette grundlag kan opstilles kriterier 
for vurdering af grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand.

(5) Der bør på gennemsigtig vis udarbejdes 
kvalitetskrav for grundvand og 
vurderingsmetoder, så man på dette 
grundlag kan bedømme og beskrive 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand. I 
den forbindelse skal det ved hjælp af 
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tilsvarende mindstemål sikres, at der ikke 
sker konkurrenceforvridninger i Den 
Europæiske Union.

Or. de

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 72
Betragtning 5

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav, 
tærskelværdier og vurderingsmetoder, så 
der på dette grundlag kan opstilles kriterier 
for vurdering af grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand.

(5) Der bør udarbejdes kvalitetskrav og 
vurderingsmetoder, så der på dette grundlag 
kan opstilles kriterier for vurdering af 
grundvandsforekomsters kemiske tilstand.

Or. da

Begrundelse

Det er absurd overhovedet at tale om grænseværdier for fururening af grundvandet.
Grundvandet er forurenet så snart der kan måles aktive stoffer i grundvandet. Da 
målemetoderne stadig udvikles og forbedres, skal der ikke sættes en fast grænseværdi på 
forurening, men måles efter det mindst målelige niveau.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 73
Betragtning 5 a (ny)

Erstatter ændringsforslag 6 af ordføreren

(5a) Beskyttelsen af grundvand kan i nogle 
områder kræve ændret praksis i landbrug 
og skovbrug, hvilket kan medføre 
indkomsttab. Dette problem bør tackles i 
udarbejdelsen af planer for landdistrikters 
udvikling under den reformerede fælles 
landbrugspolitik.

Or. en
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 74
Betragtning, stk 6

(6) Der skal opstilles kriterier for 
bestemmelse af væsentlige og vedvarende 
opadgående tendenser i koncentrationen af 
forurenende stoffer og for fastlæggelse af 
udgangspunktet for at vende sådanne 
tendenser, under hensyntagen til
sandsynligheden for negativ påvirkning af 
dertil knyttede akvatiske økosystemer eller 
afhængige terrestriske økosystemer.

udgår

Or. da

Begrundelse

Så snart der er konstateret unødig forurening af grundvandet, skal der gribes ind overfor 
forureningskilderne. Det er uacceptabelt, at indgreb overfor kilderne skal afvent "at 
forureningen fortsætter og stiger."

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 75
Betragtning 7a (ny)

Erstatter ændringsforslag 8 af ordføreren

(7a) Endvidere må det afklares for hvilke 
stoffers vedkommende man skal forhindre 
og begrænse. I den forbindelse skal der 
også tages et særligt hensyn til 
videnskabelig viden om problematiske 
stoffer som f.eks. endokrint virksomme 
substanser.1
1 Se Europa-Parlamentets beslutning af 20. 
oktober 1998 om kemiske stoffer, der 
forårsager endokrine forstyrrelser (EFT C 341 
af 9.11.1998, s. 37) og og af 26. oktober 2000 
om meddelelse fra Kommissionen til Rådet og 
Europa-Parlamentet om en EF-strategi for 
hormonsystemforstyrrende stoffer - en række 
stoffer, der mistænkes for at forstyrre 
hormonsystemet hos mennesker og vilde dyr og 
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planter (EFT C 197 af 12.7.2001, s. 409).

Or. de

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 76
Betragtning 7 a (ny)

(7a) I tråd med artikel 11, stk. 3, litra f) i 
direktiv 2000/60/EF bør lagring og 
genoprettelse af grundvand anses som en 
praksis der er acceptabel med tilladelse, og 
som bør anerkendes som en værdifuld 
metode i vandressourceforvaltningen.

Or. en

Begrundelse

I kriterierne for god kemisk tilstand anføres der 50 mg/l for nitrater og 0,1 mikrogram/l for 
pesticider. Endvidere slås det med en reference til vandrammedirektivet fast, at grundvandets 
kvalitet ikke må påvirke den økologiske kvalitet af overfladevandet. Dette ændringsforslag 
skaber forbindelse med brugen af grundvand som kilde for drikkevandsforsyningen i kriteriet 
for vurderingen af drikkevands gode kemiske tilstand.

Ændringsforslag af Caroline Jackson

Ændringsforslag 77
Betragtning 7 a (ny)

(7a) I tråd med artikel 11, stk. 3, litra f) i 
direktiv 2000/60/EF bør lagring og 
genoprettelse af grundvand anses som en 
praksis der er acceptabel med tilladelse, og 
som bør anerkendes som en værdifuld 
metode i vandressourceforvaltningen.

Or. en

Begrundelse

Kunstig infiltration er allerede en vidt udbredt praksis over hele Europa. Formålet med denne 
betragtning er at sikre, at kunstig infiltration af vandførende lag bekræftes som instrument for 
bæredygtig vandressourceforvaltning. Den kompletterer desuden artikel 6 i nærværende 



AM\550205DA.doc PE 350.247v01-00

DA

direktiv.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 78
Betragtning 7 a (ny)

(7a) I den udstrækning, det er muligt, 
benytter medlemsstaterne eksisterende 
statistiske procedurer, så længe disse er i 
overensstemmelse med de internationale 
standarder og bidrager til 
sammenligneligheden af 
overvågningsresultaterne mellem 
medlemsstaterne over flerårige perioder.

Or. nl

Begrundelse

Opmærksomheden og energien må rettes mod at opfylde målsætningerne. Unødigt 
bureaukrati samt duplikering af statistiske procedurer må undgås.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 79
Artikel 1

I overensstemmelse med i artikel 17, stk. 1 
og 2, i direktiv 2000/60/EF fastsætter dette 
direktiv specifikke foranstaltninger til 
forebyggelse af og kontrol med forurening af 
grundvand. Disse foranstaltninger omfatter 
navnlig:

I overensstemmelse med i artikel 17, stk. 1 
og 2, i direktiv 2000/60/EF fastsætter dette 
direktiv specifikke foranstaltninger til 
forebyggelse af og kontrol med forurening af 
grundvand. Disse foranstaltninger omfatter 
navnlig:

a) kriterier for vurdering af god kemisk 
grundvandstilstand og

a) kriterier for vurdering af god kemisk 
grundvandstilstand og

b) kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 
fastlæggelse af udgangspunktet for at vende 
tendensen.

b) kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 
fastlæggelse af udgangspunktet for at vende 
tendensen.

Dette direktiv indfører også krav om 
forebyggelse eller begrænsning af indirekte 
udledninger af forurenende stoffer til 

ba) Fastlæggelse af krav om forebyggelse 
eller begrænsning af indirekte udledninger af 
forurenende stoffer til grundvand.
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grundvand.

Or. nl

Begrundelse

Fastlæggelse af krav i forbindelse med indirekte udledninger er en hovedmålsætning i dette 
direktiv og er sidestillet med målsætningerne i litra a og b.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 80
Artikel 1, stk. 2

Dette direktiv indfører også krav om 
forebyggelse eller begrænsning af indirekte 
udledninger af forurenende stoffer til 
grundvand.

Dette direktiv specificerer kravene i artikel 
4, stk. 1, litra b) nr. i)i direktiv 2000/60/EF 
om at forebygge eller begrænse udledning 
af forurenende stoffer til grundvand og at 
forebygge forringelse af tilstanden af alle 
grundvandsforekomster. 

Or. en

Begrundelse

Indirekte udledninger er et nyt begreb, og det bør introduceres. Vandrammedirektivet 
anvender kun det almene udtryk udledning og det specifikke udtryk direkte udledning.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 81
Artikel 1, stk. 1, litra a

a) kriterier for vurdering af god kemisk 
grundvandstilstand og

a) kriterier for vurdering af grundvand fri 
for unødig forurening 

Or. da

Begrundelse

Det er afgørende, at grundvandet vurderes som værende rent dvs. uden forurening af stoffer, 
der skyldes menneskelig virksomhed. Dette gælder f.eks. pesticider, kvælstof eller andre 
miljøfremmede stoffer, der konstateres i grundvandet, som stammer fra jordbrugsdriften eller 
industriel virksomhed.
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 82
Artikel 1, stk. 1, litra b

b) kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 
fastlæggelse af udgangspunktet for at 
vende tendensen.

b) kriterier for bestemmelse af indgreb 
overfor forureningskilderne efter 
konstateret unødig forurening af 
grundvandet.

Or. da

Begrundelse

Så snart der er konstateret unødig forurening af grundvandet, skal der gribes ind overfor 
forureningskilderne. Det er uacceptabelt, at indgreb overfor kilderne skal afvente "at 
forureningen fortsætter og stiger."

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 83
Artikel 1, stk. 2

Dette direktiv indfører også krav om 
forebyggelse eller begrænsning af indirekte 
udledninger af forurenende stoffer til 
grundvand.

Dette direktiv specificerer kravene i artikel 
4, stk. 1, litra b) nr. i) i direktiv 2000/60/EF 
om at forebygge eller begrænse udledning 
af forurenende stoffer til grundvand og at 
forebygge forringelse af tilstanden af alle 
grundvandsforekomster.

Or. en

Begrundelse

Direktivet bør ikke indføre et nyt begreb som "indirekte udledninger". Vandrammedirektivet 
skelner kun mellem det almene tilfælde "udledning" og det specifikke tilfælde "direkte 
udledning" af forurenende stoffer til grundvand.

Direktivet bør klargøre vandrammedirektivets krav om stoffer, der skal "forebygges", og 
stoffer, der skal "begrænses", og foreslå EU-foranstaltninger der kan fuldføre 
forebyggelsesforpligtelserne, hvor der er tale om relevante europæiske forurenende stoffer. 
Det bør desuden klargøre vandrammedirektivets krav om at forebygge forringelse af 
grundvands kemiske tilstand. Medens nogle læser dette krav som en opretholdelse af status 
quo, læser andre det som at man skal forebygge en forringelse fra god til dårlig kemisk 
tilstand.
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Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 84
Artikel 1, stk. 2

Dette direktiv indfører også krav om 
forebyggelse eller begrænsning af indirekte 
udledninger af forurenende stoffer til 
grundvand.

ba) opstille et program over 
foranstaltninger medlemsstaterne skal 
træffe med henblik på at forebygge eller 
begrænse indirekte udledninger af 
forurenende stoffer til grundvand.

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Ændringsforslag 85
Artikel 1, stk. 2 a (nyt)

Dette direktiv er afledt af direktiv 
2000/60/EF og forudsætter derfor, at 
medlemsstaterne og de myndigheder, som 
er ansvarlige for den bæredygtige 
udnyttelse af vandressourcerne, anvender 
alle de foranstaltninger, som er nødvendige 
for karakterisering af og kontrol med 
grundvandsforekomsterne. Disse 
foranstaltninger er beskrevet i bilag IV og 
V i direktiv 2000/60/EF og omfatter bl.a. 
grundvandsforekomsternes beliggenhed og 
grænser, geologiske og hydrogeologiske 
egenskaber, genopfyldnings- og 
gendannelseskapacitet, 
grundvandsdannende områder, 
indvindingskilder samt overudnyttelses- og 
forureningsrisici.

Or. es

Begrundelse

Eftersom det foreliggende forslag er afledt af direktiv 2000/60/EF bør det tydeliggøres, at 
anvendelse af visse af rammedirektivets instrumenter er en forudsætning for en tilstrækkelig 
beskyttelse af grundvandet.
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Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 86
Artikel 2, nr. 1

1. "Tærskelværdi": en 
koncentrationsgrænse for et forurenende 
stof i grundvand, ved hvis overskridelse den 
kemiske tilstand for en eller flere 
grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe 

udgår

Or. en

Begrundelse

Der er ikke behov for at indføre en ny definition af "tærskelværdi", som er ækvivalent med 
"kvalitetskrav".

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 87
Artikel 2, nr. 1

1. "Tærskelværdi": en 
koncentrationsgrænse for et forurenende 
stof i grundvand, ved hvis overskridelse den 
kemiske tilstand for en eller flere 
grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe 

1. "Kvalitetskrav for grundvand" er 
miljøkvalitetskrav udtrykt som 
koncentrationsværdier for et bestemt
forurenende stof, en gruppe af forurenende 
stoffer eller en indikator for forurening af 
grundvandet, som til beskyttelse af 
sundheden og miljøet ikke bør overskrides, 
og som udgør grænsen mellem god og 
dårlig kemisk tilstand.

Or. de

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 88
Artikel 2, nr. 1

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, ved hvis 

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, baseret 
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overskridelse den kemiske tilstand for en 
eller flere grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe 

på den naturligt forekommende 
koncentration, og ved hvis overskridelse 
den kemiske tilstand for en eller flere 
grundvandsforekomster skulle karakteriseres 
som ringe 

Or. nl

Begrundelse

I definitionen mangler en henvisning til naturligt forekommende stoffer. Findes et bestemt stof 
naturligt i en vandforekomst er det ikke nødvendigt at karakterisere denne som "værende i 
dårlig kemisk tilstand.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 89
Artikel 2, nr. 1

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, ved hvis 
overskridelse den kemiske tilstand for en 
eller flere grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe 

1. "Tærskelværdi": en koncentrationsgrænse 
for et forurenende stof i grundvand, ved hvis 
overskridelse den kemiske tilstand for en 
eller flere grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe, når samtidig også 
de geogene baggrundsværdier overskrides.

Or. de

Begrundelse

Overskridelse af en grænseværdi kan ikke føre til en dårlig tilstand i grundvandsforekomsten, 
når baggrundskoncentrationen af et naturligt forekommende, forurenende stof ikke 
overskrides.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 90
Artikel 2, nr. 2

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 

2. "Unødig forurening": forståes som 
konstatering af stoffer, der ikke naturligt 
findes i grundvandet, som er trukket 
igennem de øverste jordlag som følge 
menneskelig virksomhed.
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artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier

Or. da

Begrundelse

Svarer til begrundelsen under artike1 1, litra b).

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 91
Artikel 2, nr. 2

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier. 

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": opadgående tendens i 
koncentrationen af et forurenende stof, som 
udgør en trussel mod fuldbydelsen af 
målsætningerne i artiklerne 4, stk. 1, og 7 i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Det er afgørende at uberørte og næsten uberørte grundvandsforekomster identificeres og ydes 
ekstra beskyttelse. At vedtage en god kemisk tilstand for uberørt grundvand kunne udgøre en 
sådan beskyttelse ved at gøre det muligt at satse på foranstaltninger for Europas 
tilbageværende uforurenede grundvandsforekomster. I de fleste tilfælde finder man 
grundvandsforekomster med god kemisk tilstand i områder, som i forvejen er beskyttet af 
eksisterende EU-lovgivning (Direktiverne om Levesteder, Fugle og Drikkevand). Det vil 
derfor ikke betyde nogen nævneværdig ekstra byrde for medlemsstaterne, men snarere sikre 
konsistens og integration mellem eksisterende EU-politikker.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 92
Artikel 2, nr. 2

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof som 
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forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier

udgør en trussel mod fuldbydelsen af 
målsætningerne i artiklerne 4, stk. 1, og 7 i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Det miljømæssige resultat af en "væsentlig tendens" bør være teksten, snarere end målinger, 
der måske ikke tager ordentligt hensyn til de væsentlige målsætninger.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 93
Artikel 2, nr. 2

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier. 

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk og miljømæssigt 
signifikant stigning i koncentrationen af et 
forurenende stof i grundvandet.

Or. en

Begrundelse

En opadgående tendens kan muligvis trygt konstateres i grundvandet, uden at den får følger 
for miljøet. Kommissionens forslag om at fastsætte datoen som tendenser måles i forhold til 
ville udelukke evaluering af udviklingen i forurenende stoffer, der ikke er blevet målt fra 
overvågningsprogrammets start, men idenficeret på et senere tidspunkt. Dette ville føre til en 
mangelfuld miljøbeskyttelse.

Det foreslåede ændringsforslag forlanger, at medlemsstaterne koncentrerer deres indsats om 
at vende tendenser, der kunne have miljømæssigt signifikante følger. Ændringsforslaget sikrer 
derfor en rimeligt afbalanceret tilgang, som er både miljømæssigt og omkostningsmæssigt 
effektiv.

Startpunktet for at vende tendensen må fastsættes i det relevante bilag.
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Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez 

Ændringsforslag 94
Artikel 2, nr. 2 

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier. 

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk og miljømæssigt 
signifikant stigning i koncentrationen af et 
forurenende stof i grundvand.

Or. en

Begrundelse

En opadgående tendens kan muligvis trygt konstateres i grundvandet, uden at den får følger 
for miljøet. Kommissionens forslag om at fastsætte datoen som tendenser måles i forhold til 
ville udelukke evaluering af udviklingen i forurenende stoffer, der ikke er blevet målt fra 
overvågningsprogrammets start, men idenficeret på et senere tidspunkt. Dette ville føre til en 
mangelfuld miljøbeskyttelse.

Det foreslåede ændringsforslag forlanger, at medlemsstaterne koncentrerer deres indsats om 
at vende tendenser, der kunne have miljømæssigt signifikante følger. Ændringsforslaget sikrer 
derfor en rimeligt afbalanceret tilgang, som er både miljømæssigt og omkostningsmæssigt 
effektiv.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 95
Artikel 2, nr. 2

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav og 
tærskelværdier.

2. "Væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens": statistisk signifikant stigning i 
koncentrationen af et forurenende stof i 
forhold til de koncentrationer, der er målt 
ved begyndelsen af 
overvågningsprogrammet som omhandlet i 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF, under 
hensyntagen til kvalitetskrav til grundvand. 
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Or. de

Begrundelse

Redaktionel tilpasning til det fælles begreb kvalitetskrav til grundvand i stedet for 
tærskelværdier, sml. Klaß-betænkningen.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 96
Artikel 2, nr. 3

3. "Indirekte udledninger til grundvand": 
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, efter gennemsivning af jorden 
eller undergrunden.

3. En grundvandsforekomsts "gode 
kemiske tilstand": en 
grundvandsforekomsts kemiske 
sammensætning, hvor der ikke er nogen, 
eller kun ubetydelig, antropogenisk 
ændring af dens kemiske sammensætning i 
forhold til hvad der normalt kan forventes 
under uforstyrrede forhold.

Or. en

Begrundelse

Det er væsentligt, at uberørte og næsten uberørte grundvandsforekomster identificeres og 
ydes ekstra beskyttelse. At vedtage en god kemisk tilstand for uberørt grundvand kunne 
udgøre en sådan beskyttelse ved at gøre det muligt at satse på foranstaltninger for Europas 
tilbageværende uforurenede grundvandsforekomster. I de fleste tilfælde finder man 
grundvandsforekomster med høj kemisk standard i områder, som i forvejen er beskyttet af 
eksisterende EU-lovgivning (Direktiverne om Levesteder, Fugle og Drikkevand). Det vil 
derfor ikke betyde nogen nævneværdig ekstra byrde for medlemsstaterne, men snarere sikre 
konsistens og integration mellem eksisterende EU-politikker.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 97
Artikel 2, nr. 3

3. "Indirekte udledninger til grundvand": 
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, efter gennemsivning af jorden 

3. "Indirekte udledninger til grundvand": 
udledning, emissioner og tab, i det omfang 
de ikke er umiddelbare udledninger til 
grundvand i samme forstand som artikel 2, 
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eller undergrunden. nummer 32 i direktiv 2000/60/EF, men kan 
føre til en forurening og forringelse af 
grundvandet.

Or. de

Begrundelse

Redaktionel tilpasning, sml. også begrundelsen til ændringsforslag nr. 1 og begrundelsen i 
Klaß-betænkningen til definition af forringelse.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 98
Artikel 2, nr. 3

3. "Indirekte udledninger til grundvand": 
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, efter gennemsivning af jorden 
eller undergrunden.

3. "Tilførsel af forurenende stoffer til 
grundvand": direkte eller indirekte
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, som et resultat af menneskelig 
handlen.

Or. de

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 99
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)

3a. "Forringelse": enhver ubetydelig, 
antropogent betinget og vedvarende 
stigning af koncentrationen af forurenende 
stoffer, i modsætning til en status quo-
tilstand i en grundvandsforekomst.

Or. de

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 100
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)

3a. "Forringelse": enhver substantiel 
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ændring af en grundvandsforekomst fra en 
god til en dårlig tilstand.

Or. de

Begrundelse

Vandrammedirektivet 2000/60/EF skelner mellem en grundvandsforekomsts gode og dårlige 
tilstand. Forringelse er derfor en substantiel ændring fra god til dårlig tilstand.

Ændringsforslag af Niels Busk

Ændringsforslag 101
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)

3a. "Grundvand": vand i den permanente 
mætningszone i undergrunden. Vand fra 
drænrør eller vand over drænrør falder 
ikke ind under definitionen på grundvand, 
og det samme gælder overfladevand og 
vand i rodzonen.

Or. en

Begrundelse

Denne ekstra definition vedrørende vand i og omkring drænrør vil hjælpe med til at 
tydeliggøre definitionen for landbrugsarealer.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 102
Artikel 2, nr. 3 a (nyt)

3a. "baggrundskoncentration": 
koncentrationen af et stof i en 
grundvandsforekomst svarende til ingen, 
eller kun ubetydelige, antropogene 
forandringer i uforstyrrede forhold.

Or. en
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Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 103
Artikel 2, nr. 3 b (nyt)

3b. Et stofs "basislinje-koncentration"i en 
grundvandsforekomst er den 
gennemsnitlige koncentration målt i løbet 
af referenceårene 2007 og 2008 på 
grundlag af de overvågningsprogrammer 
der er indført med artikel 8 i 
vandrammedirektivet.

Or. en

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 104
Artikel 2, stk. 1 a (nyt)

Med det formål at leve op til det krav om at 
forebygge forringelse af den kemiske 
tilstand i grundvandsforekomster, som er 
stipuleret i artikel 4, stk. 1, litra b), nr. i) i 
direktiv 2000/60/EF klassificerer 
medlemsstaterne grundvandsforekomster 
med god kemisk tilstand på grundlag af de 
oplysninger man er kommet i besiddelse af 
i forbindelse med gennemførelsen af artikel 
5 i direktiv 2000/60/EF.
Klassificeringen af 
grundvandsforekomsterne revideres, og 
opdateres om nødvendigt, i 
overensstemmelse med bestemmelserne i 
artikel 5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF. 
Grundvandsforekomster med god kemisk 
tilstand identificeres som en del af de 
vandområdeplaner, der henvises til i artikel 
13 af og i bilag VII til direktiv 2000/60/EF. 
For så vidt angår grundvandsforekomster 
af god kemisk tilstand, indeholder 
vandområdeplanerne et resumé af de 
udtagne målinger og en anmærkning for 
hver gang målsætningerne ikke er nået, 
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tillige med årsagerne hertil.

Or. en

Begrundelse

Gør rede for, hvordan kravet om ikke-forringelse skal anvendes, og beskytter Europas 
tilbageværende uforurenede grundvand mod ny kontaminering og opfyldning.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Ændringsforslag 105
Artikel 3, stk. - 1 (nyt)

I henhold til direktiv 2000/60/EF, navnlig 
punkt 2.1-2.4 i bilag II, skal 
medlemsstaterne sikre grundvandets 
bæredygtighed og forhindre, at det 
overudnyttes, forringes eller forsvinder. 
Eftersom grundvandet udgør en reserve til 
anvendelse som drikkevand og til 
kunstvanding i landbruget og endvidere 
udgør det primære instrument til 
regulering af vandressourcerne i tørre 
områder, er det nødvendigt, at 
Kommissionen overvåger, at den gældende 
lovgivning overholdes strengt.

Or. es

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 106
Artikel 3, litra a

a) den målte eller forventede koncentration 
af et stof i kolonne 1 i bilag I til nærværende 
direktiv ikke overskrider kvalitetskravene i 
samme bilags kolonne 2

a) den målte koncentration af et stof i 
kolonne 1 i bilag I til nærværende direktiv 
ikke overskrider kvalitetskravene i samme 
bilags kolonne 2.

Hvis i en grundvandsforekomst eller i en 
gruppe af grundvandsforekomster de 
naturlige, geogent betingede indhold af 
forurenende stoffer, for hvilke der 
foreligger et kvalitetskrav for grundvand i 
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henhold til bilag I eller er blevet afledt et 
ekstra national kvalitetskrav for grundvand 
i henhold til bilag II, ligger over disse 
værdier, så definerer de naturlige indhold 
plus de forventede kvalitetskrav for 
grundvand overgangen fra god til dårlig 
tilstand.

Or. de

Begrundelse

Sætningen introducerer en nødvendig regulering af de naturlige indhold i grundvandet - de 
såkaldte "baggrundsværdier". Eftersom man ikke længere kan tage hensyn til de i Europa 
indbyrdes meget forskellige nationale indhold ved udledningen af kvalitetskravene, må det 
slås fast, hvad der sker, når allerede de naturlige indhold overstiger kvalitetskravene. Hvis 
noget sådant er tilfældet med en grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster, skal de forhøjede naturlige indhold gælde som kvalitetsnorm. For at 
forhindre at der i områder, hvor de naturlige indhold ligger over kvalitetskravene, med vilje 
indsættes eller aflejres stoffer, der indeholder forurenende stoffer, skal man dér forhindre en 
yderligere tilsætning af forurenende stoffer til grundvandet.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 107
Artikel 3, litra a

a) den målte eller forventede koncentration 
af et stof i kolonne 1 i bilag I til nærværende 
direktiv ikke overskrider kvalitetskravene de 
i samme bilags kolonne 2

a) den målte eller forventede koncentration 
af et stof i kolonne 1 i bilag I til nærværende 
direktiv ikke overskrider kvalitetskravene de 
i samme bilags kolonne 2.

Hvis i en grundvandsforekomst eller i en 
gruppe af grundvandsforekomster de 
naturlige, geogent betingede indhold af 
forurenende stoffer, for hvilke der 
foreligger et kvalitetskrav for grundvand i 
henhold til bilag I eller er blevet afledt et 
ekstra national kvalitetskrav for grundvand 
i henhold til bilag II, ligger over disse 
værdier, så gælder de naturlige indhold 
plus 20% af den oprindelige værdi af 
kvalitetskravet for grundvand.

Or. de
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Begrundelse

Sætningen introducerer en nødvendig regulering af de naturlige indhold i grundvandet - de 
såkaldte "baggrundsværdier". Eftersom man ikke længere kan tage hensyn til de i Europa 
indbyrdes meget forskellige nationale indhold ved udledningen af kvalitetskravene, må det 
slås fast, hvad der sker, når allerede de naturlige indhold overstiger kvalitetskravene. Hvis 
noget sådant er tilfældet med en grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster, skal de forhøjede naturlige værdier plus 20% af den oprindelige 
værdi gælde som kvalitetskrav for grundvandet. Med denne bestemmelse skal der på den ene 
side tages højde for de uundgåelige tilførsler til grundvandet, der skyldes menneskelig 
aktivitet, men på den anden side skal det forhindres, at der bevidst indsættes eller aflejres 
forureningsrige stoffer i områder, hvor de naturlige indhold ligger over kvalitetskravene.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 108
Artikel 3, litra a

a) den målte eller forventede koncentration 
af et stof i kolonne 1 i bilag I til nærværende 
direktiv ikke overskrider kvalitetskravene de 
i samme bilags kolonne 2

a) den målte, anslåede eller forventede 
koncentration af et stof i kolonne 1 i bilag I 
til nærværende direktiv ikke overskrider 
kvalitetskravene de i samme bilags kolonne 
2

Or. nl

Begrundelse

Koncentrationen anslås og ansættes på grundlag af interpolering og/eller ekstrapolering.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 109
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Kravenes overholdelse konstateres ved 
hjælp af en sammenligning med de 
aritmetiske midler i overvågningsværdierne 
ved hvert prøveudtagningssted i 
grundvandsforekomsten hhv. gruppen af 
grundvandsforekomster, som efter den 
analyse, der skal gennemføres i henhold til 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EF, er blevet 
karakteriseret som truede. Måleværdier ved 
de enkelte målesteder , som ikke overholder 
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kravet, har kun indflydelse på denne 
karakterisering i tilfælde, hvor disse 
målesteder efter sagkyndig vurdering i 
henhold til bilag I, del A er bestemmende 
for belastningen af 
grundvandsforekomsten eller en del af den. 
Medlemsstaterne offentliggør i de 
vandområdeplaner, de i henhold til artikel 
13 i direktiv 2000/60/EF skal udarbejde, 
deres vurdering af den kemiske tilstand i 
alle grundvandsforekomster, herunder på 
hvilken måde overskridelser af et enkelt 
målepunkt influerer på den samlede 
karakteristik af den pågældende 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster. Medlemsstaterne 
er forpligtet til at fastsætte juridisk 
bindende regler for, hvordan en 
grundvandsforekomst karakteriseres som 
værende i god kemisk tilstand.

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 110
Artikel 3, litra b a (nyt)

ba) nye medlemsstater lever op til kravene i 
nitratdirektivet (91/676/EØF) og direktivet 
om markedsføring af 
plantebekyttelsesmidler (91/414/EØF) og 
sikrer, at forsyningerne af drikkevand 
beskyttes i overensstemmelse med artikel 7 
og artikel 4, stk. 1, litra c) i direktiv 
2000/60/EF, og at kvaliteten højnes for at 
minimere den vandrensende behandling, 
som er nødvendig for at leve op til de 
normer, der er fastsat i direktiv 
80/778/EØF som ændret ved direktiv 
98/83/EF.

Or. en
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 111
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

Overholdelse af kravene vil blive evalueret 
for hvert af prøvetagningsstederne ved at 
sammenligne gennemsnittet af 
måleværdierne ved det pågældende 
prøvetagningssted med kravene for god 
tilstand og tærskelværdierne for andre 
forurenende stoffer. Overskridelse af 
tærskelværdierne må resultere i at der 
gribes ind gennem indsatsprogrammet.

Or. en

Begrundelse

Dette punkt var nævnt i bilag I, fodnote 22. Denne fodnote er for vigtig til at blive anbragt i 
en fodnote i et bilag. Diskutere vurderingen af målte data i forhold til kravene i en særskilt 
artikel eller i et særskilt bilag. Vurderingsmetoden må også kunne anvendes på andre 
forurenende stoffer. Det skal undgås, at dataudjævning bevirker, at man overser flaskehalse. 
Derfor er den indføjet som et stk. i artikel 3.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 112
Artikel 3, stk. 1 a (nyt)

1a. Vurdering af forurening af grundvand i 
områder, der har været forurenet i lang tid, 
udføres af de kompetente myndigheder 
efter en evaluering i forhold til miljø- og 
sundhedsrisici, men der tages ikke hensyn 
hertil i forbindelse med vurderingen af 
vandforekomsten. Vurderings- og 
rehabiliteringskriterierne for området 
indgår i den vandområdeplan, der 
udarbejdes i henhold til artikel 13 i direktiv 
2000/60/EU.
Med henblik på områdets rehabilitering 
kan listen over foranstaltninger omfatte 
rehabiliteringsaktioner samt aktioner med 
det sigte at undgå spredning af 
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forureningen. Denne bestemmelse gælder 
uanset artikel 4, stk. 4 og 5, i direktiv 
2000/60/EU.

Or. fr

Begrundelse

Vandrammedirektivet fastsætter ikke "rehabiliteringsprogrammer"men "fornødne 
foranstaltninger", der omfatter de aktioner, der er nødvendige for at nå de mål, der er fastsat 
i vandområdeplanen.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 113
Artikel 3, litra b a (nyt)

ba) grundvandsforekomsterne, der er 
udpeget som vandforekomster, jf. artikel 7, 
stk. 1, i direktiv 2000/60/EF, også opfylder 
betingelserne i artikel 7, stk. 2, i samme 
direktiv.
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig med henblik på det i litra b anførte. Den her anførte henvisning 
til bilag V i rammedirektivet om vand er ikke tilstrækkelig, for så vidt angår 
drikkevandsforsyning.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies

Ændringsforslag 114
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Vurdering af grundvands kemiske tilstand
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1. Medlemsstaterne klassificerer en 
grundvandsforekomst som værende i god 
kemisk tilstand, når kvalitetskravene til 
grundvand og tærskelværdierne ikke 
overskrides på nogen overvågningssteder 
oprettet i overensstemmelse med artikel 8 i 
og bilag V til direktiv 2000/60/EF med det 
formål at vurdere grundvandets kemiske 
tilstand.
2. Hvis et kvalitetskrav for grundvand eller 
en tærskelværdi overskrides på et 
overvågningssted, undersøger 
medlemsstaterne om overskridelsen 
indikerer at:
i) en eller flere af betingelserne for 
grundvands gode kemiske tilstand, som 
stipuleret i tabel 2.3.2 i bilag V til direktiv 
2000/60/EF ikke er opfyldt; eller
ii) drikkevandsforsyningerne ikke beskyttes 
i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF.
3. En grundvandsforekomst anses først for 
at være i dårlig kemisk tilstand, når den i 
stk. 2 omtalte undersøgelse konkluderer, at 
en eller flere af betingelserne i stk. 2, nr. (i) 
eller stk. 2, nr. (ii) gælder.

Or. en

Begrundelse

De tekniske udfordringer ved at forstå, hvad der foregår i det grundvand, der findes i 
underjordiske lag, er enorme. F. eks. kan kvaliteten af det grundvand, man finder ved at bore 
ned ét sted og i en bestemt dybde i en grundvandsforekomst, være fuldstændig forskellig fra 
kvaliteten blot nogle få meter derfra.

Dette ændringsforslag sikrer, at medlemsstaterne foretager sig det fornødne for at vurdere, 
om de betingelser, der kræves for grundvands gode kemiske tilstand, er til stede. Det hviler på 
en undersøgende tilgang til at udføre en fintmærkende og stedsspecifik vurdering af en 
grundvandsforekomsts sande tilstand, og det tilføjer en betingelse om at beskytte 
drikkevandskilder i overensstemmelse med vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Linda McAvan 

Ændringsforslag 115
Artikel 3 a (ny) 

Artikel 3a
Vurdering af grundvands kemiske tilstand
1. Medlemsstaterne klassificerer en 

grundvandsforekomst som værende i god 
kemisk tilstand, når kvalitetskravene til 
grundvand og tærskelværdierne ikke 
overskrides på nogen overvågningssteder 
oprettet i overensstemmelse med artikel 8 i 
og bilag V til direktiv 2000/60/EF med det 
formål at vurdere grundvandets kemiske 
tilstand.
2. Hvis et kvalitetskrav for grundvand eller 

en tærskelværdi overskrides på et 
overvågningssted, undersøger 
medlemsstaterne om overskridelsen 
indikerer at:
i) en eller flere af betingelserne for 
grundvands gode kemiske tilstand, som 
stipuleret i tabel 2.3.2 i bilag V til direktiv 
2000/60/EF ikke er opfyldt; eller 
ii) drikkevandsforsyningerne ikke beskyttes 
i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF.
3. En grundvandsforekomst anses først for 
at være i dårlig kemisk tilstand, når den i 
stk. 2 omtalte undersøgelse konkluderer, at 
en eller flere af betingelserne i stk. 2, nr. (i) 
eller stk. 2, nr. (ii) gælder.

Or. en

Begrundelse

De tekniske udfordringer ved at forstå, hvad der foregår i det grundvand, der findes i 
underjordiske lag, er enorme. F. eks. kan kvaliteten af det grundvand, man finder ved at bore 
ned ét sted og i en bestemt dybde i en grundvandsforekomst, være fuldstændig forskellig fra 
kvaliteten blot nogle få meter derfra.

Dette ændringsforslag sikrer, at medlemsstaterne foretager sig det fornødne for at vurdere, 
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om de betingelser, der kræves for grundvands gode kemiske tilstand, er til stede. Det hviler på 
en undersøgende tilgang til at udføre en fintmærkende og stedsspecifik vurdering af en 
grundvandsforekomsts sande tilstand, og det tilføjer en betingelse om at beskytte 
drikkevandskilder i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 116
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Vurdering af grundvands kemiske tilstand

1. Medlemsstaterne klassificerer en 
grundvandsforekomst som værende i god 
kemisk tilstand, når kvalitetskravene til 
grundvand og tærskelværdierne ikke 
overskrides på nogen overvågningssteder 
oprettet i overensstemmelse med artikel 8 i 
og bilag V til direktiv 2000/60/EF med det 
formål at vurdere grundvandets kemiske 
tilstand.
2. Hvis et kvalitetskrav for grundvand eller 
en tærskelværdi overskrides på et 
overvågningssted, undersøger 
medlemsstaterne om overskridelsen 
indikerer at:
i) en eller flere af betingelserne for 
grundvands gode kemiske tilstand, som 
stipuleret i tabel 2.3.2 i bilag V til direktiv 
2000/60/EF ikke er opfyldt; eller
ii) drikkevandsforsyningerne ikke beskyttes 
i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF.
3. En grundvandsforekomst anses først for 
at være i dårlig kemisk tilstand, når den i 
stk. 2 omtalte undersøgelse konkluderer, at 
en eller flere af betingelserne i stk. 2, nr. (i) 
eller stk. 2, nr. (ii) gælder.

Or. en
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Begrundelse

De tekniske udfordringer ved at forstå, hvad der foregår i det grundvand, der findes i 
underjordiske lag, er enorme. F. eks. kan kvaliteten af det grundvand, man finder ved at bore 
ned ét sted og i en bestemt dybde i en grundvandsforekomst, være fuldstændig forskellig fra 
kvaliteten blot nogle få meter derfra.

Dette ændringsforslag sikrer, at medlemsstaterne foretager sig det fornødne for at vurdere, 
om de betingelser, der kræves for grundvands gode kemiske tilstand, er til stede. Det hviler på 
en undersøgende tilgang til at udføre en fintmærkende og stedsspecifik vurdering af en 
grundvandsforekomsts sande tilstand, og det tilføjer en betingelse om at beskytte 
drikkevandskilder i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 117
Artikel 3 a (ny)

Artikel 3a
Vurdering af grundvands kemiske tilstand

1. Medlemsstaterne klassificerer en 
grundvandsforekomst som værende i god 
kemisk tilstand, når kvalitetskravene til 
grundvand og tærskelværdierne ikke 
overskrides på nogen overvågningssteder 
oprettet i overensstemmelse med artikel 8 i 
og bilag V til direktiv 2000/60/EF med det 
formål at vurdere grundvandets kemiske 
tilstand.
2. Hvis et kvalitetskrav for grundvand eller 
en tærskelværdi overskrides på et 
overvågningssted, undersøger 
medlemsstaterne om overskridelsen 
indikerer at:
i) en eller flere af betingelserne for 
grundvands gode kemiske tilstand, som 
stipuleret i tabel 2.3.2 i bilag V til direktiv 
2000/60/EF ikke er opfyldt; eller
ii) drikkevandsforsyningerne ikke beskyttes 
i overensstemmelse med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF.
3. En grundvandsforekomst anses først for 
at være i dårlig kemisk tilstand, når den i 
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stk. 2 omtalte undersøgelse konkluderer, at 
en eller flere af betingelserne i stk. 2, nr. (i) 
eller stk. 2, nr. (ii) gælder.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag sikrer, at medlemsstaterne foretager sig det fornødne for at vurdere, 
om de betingelser, der kræves for grundvands gode kemiske tilstand, er til stede. Det hviler på 
en undersøgende tilgang til at udføre en fintmærkende og stedsspecifik vurdering af en 
grundvandsforekomsts sande tilstand, og det tilføjer en betingelse om at beskytte 
drikkevandskilder i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 118
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og med en fælles EU-ramme for 
indførelse af tærskelværdier, opstiller 
medlemsstaterne tærskelværdier for hvert af 
de forurenende stoffer, for hvilke det er 
påvist, at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
værende i fare for ikke at leve op til god 
kemisk tilstand for grundvand.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for alle forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv, og som er 
identificeret som sådanne. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. en
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Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.

Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 119
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og bilag II hertil og med en 
fælles EU-ramme for indførelse af 
tærskelværdier, opstiller medlemsstaterne 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som værende i fare 
for ikke at leve op til god kemisk tilstand 
for grundvand. Medlemsstaterne opstiller 
som minimum tærskelværdier for alle
forurenende stoffer, der er omhandlet i del 
A.1 og A.2 i bilag III til nærværende direktiv 
og som er identificeret som sådanne. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
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betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 120
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og bilag II hertil og med en 
fælles EU-ramme for indførelse af 
tærskelværdier baseret på stoffers naturlige 
baggrundskoncentration, opstiller 
medlemsstaterne senest den 22. december 
2005 tærskelværdier for hvert af de 
forurenende stoffer, for hvilke det er påvist, 
at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
værende i fare for ikke at leve op til god 
kemisk tilstand for grundvand.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for alle forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv, og som er 
identificeret som sådanne. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
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hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 121
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv, baseret på stoffers 
naturlige baggrundskoncentrationer, 
opstiller medlemsstaterne senest den 22. 
december 2005 tærskelværdier for hvert af 
de forurenende stoffer, for hvilke det er 
påvist, at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
truede. Medlemsstaterne opstiller som 
minimum tærskelværdier for de forurenende 
stoffer, der er omhandlet i del A.1 og A.2 i 
bilag III til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. en

Begrundelse

Artikel 4, stk. 1 fastslår, at der kan tages hensyn til økonomiske og sociale omkostninger ved 
indførelse af tærskelværdier. Det er imidlertid naturlige baggrundskoncentrationer, der 
danner basis for tærskelværdierne. Økonomiske og sociale omkostninger kan komme i 
betragtning, når talen er om hvorvidt der skal træffes foranstaltninger eller ikke, men ikke ved 
indførelse af tærskelværdier. Sådanne overvejelser vil indført i bilag III (Del B) 2.3.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 122
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1
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1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og bilag II hertil og med en 
fælles EU-ramme for indførelse af 
tærskelværdier, opstiller medlemsstaterne 
inden seks måneder efter nærværende 
direktivs ikrafttræden tærskelværdier for 
hvert af de forurenende stoffer, for hvilke 
det er påvist, at de på deres område bidrager 
til karakteriseringen af 
grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som værende i fare 
for ikke at leve op til god kemisk tilstand 
for grundvand.

Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, der er omhandlet i del A.1 og A.2 i 
bilag III til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 123
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 1. På grundlag af den karakterisering, der 
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skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv, opstiller 
medlemsstaterne senest den 22. december 
2005 tærskelværdier for hvert af de 
forurenende stoffer, for hvilke det er påvist, 
at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
truede. Medlemsstaterne opstiller som 
minimum tærskelværdier for de forurenende 
stoffer, der er omhandlet i del A.1 og A.2 i 
bilag III til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. nl

Begrundelse

De økonomiske og sociale omkostninger bør ikke spille nogen rolle i forbindelse med 
fastsættelse af tærskelværdien. Disse omkostninger bør derimod spille en rolle i forbindelse 
med fastlæggelse af de foranstaltninger, der træffes i henhold til rammedirektivet om vand.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 124
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv opstiller 
medlemsstaterne senest den 22. december 
2005 tærskelværdier for hvert af de 
forurenende stoffer, for hvilke det er påvist, 
at de på deres område bidrager til 
karakteriseringen af grundvandsforekomster 
eller grupper af grundvandsforekomster som 
truede. Medlemsstaterne opstiller som 
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grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer,
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

minimum tærskelværdier for de forurenende 
stoffer, der er omhandlet i del A.1 og A.2 i 
bilag III til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. da

Begrundelse

Muligheden for at inddrage økonomiske hensyn når medlemsstaterne opstiller tærskelværdier, 
der er et mål for kvaliteten af grundvandet, kan undergrave Vandrammedirektivet.
Tærskelværdier skal fastsættes udfra kvalitetshensyn og ikke udfra den aktuelle eller 
kortsigtede villighed til økonomiske investeringer.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 125
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede. 
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2006
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede. 
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

Or. es
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Begrundelse

Fristen for opstilling af tærskelværdier sættes til den 22. december 2005 (art. 4, stk. 1), 
medens fristen for forelæggelse af en liste herover for Kommissionen sættes til den 22. juni 
2006 (art. 4, stk. 2).

Disse frister er for korte i betragtning af, at det for at kunne opstille tærskelværdierne er 
nødvendigt at fastlægge de naturlige koncentrationer (eller baggrundskoncentrationer) og 
tage de sociale og økonomiske omkostninger ved sådanne tærskelværdier i betragtning. Det 
giver ingen mening at fastlægge sådanne frister, når netværkene for overvågning af vandets 
kemiske tilstand ikke skal være oprettet før i december 2006 i henhold til 
vandrammedirektivet (art. 8, stk. 2).

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 126
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne 
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af 
grundvandstilstanden.

1. På grundlag af den karakterisering, der 
skal foretages i medfør af artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i bilag II 
hertil og efter proceduren i bilag II til 
nærværende direktiv samt under 
hensyntagen til de økonomiske og sociale 
omkostninger, opstiller medlemsstaterne
senest den 22. december 2005 
tærskelværdier for hvert af de forurenende 
stoffer, for hvilke det er påvist, at de på 
deres område bidrager til karakteriseringen 
af grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster som truede.
Medlemsstaterne opstiller som minimum 
tærskelværdier for de forurenende stoffer, 
der er omhandlet i del A.1 og A.2 i bilag III 
til nærværende direktiv. Disse 
tærskelværdier anvendes bl.a. i forbindelse 
med den i artikel 5, stk. 2, i direktiv 
2000/60/EF omhandlede revision af
grundvandstilstanden. Dersom i en 
grundvandsforekomst eller i en gruppe af 
grundvandsforekomster de naturlige 
geogent betingede indhold af forurenende 
stoffer, for hvilke der i medfør af bilag II er 
udledt et nationalt kvalitetskrav for 
grundvand, ligger over disse værdier, så 
gælder de naturlige indhold som 
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kvalitetskrav for grundvand.

Or. de

Begrundelse

Sætningen indfører nødvendige regler for de naturlige baggrundsværdier i grundvand - de 
såkaldte geogene baggrundsværdier. Skulle de geogene baggrundsværdier i en 
grundvandsforekomst overskride kvalitetskravene, bør de forhøjede baggrundsværdier gælde 
som kvalitetskrav.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 127
Artikel 4, stk. 1 a (nyt)

1a. For grundvandsforekomster, der falder 
inden for et internationalt vandløbsopland, 
udarbejder de berørte medlemsstater i 
fællesskab på grundlag af deres specifikke 
nationale og regionale forhold 
kvalitetsnormer, tærskelværdier og 
evalueringsmetoder for at sikre kriterier til 
evaluering af grundvandsforekomsters 
kemiske tilstand.
Lykkes dette ikke for medlemsstaterne, kan 
de i overensstemmelse med artikel 12 i 
direktiv 2000/60/EF forelægge problemet 
for Kommissionen, der handler inden seks 
måneder.

Or. nl

Begrundelse

Uenighed mellem medlemsstaterne må ikke føre til manglende handling.

Ændringsforslag af Françoise Grossetête

Ændringsforslag 128
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der i 
forbindelse med fastsættelsen af 
tærskelværdier tages hensyn til det 
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konstaterede indhold i vandforekomsten af 
naturligt tilstedeværende stoffer.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med fastsættelsen af tærskelværdierne skal der tages hensyn til de naturligt 
forekommende værider i vandet for ikke at udelukke indvirkninger fra nye menneskelige 
aktiviteter.

Ændringsforslag af Marie-Noëlle Lienemann

Ændringsforslag 129
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Medlemsstaterne kan fastsætte, at der i 
forbindelse med fastsættelsen af 
tærskelværdier tages hensyn til det 
konstaterede indhold i vandforekomsten af 
naturligt tilstedeværende stoffer.

Or. fr

Begrundelse

I forbindelse med fastsættelsen af tærskelværdierne skal der tages hensyn til de naturligt 
forekommende værdier i vandet for ikke at udelukke indvirkninger fra nye menneskelige 
aktiviteter. Man kan ikke blot vilkårligt fastsætte tærkselværdier (vandkvalitetsnormer) på 
niveeauet for den naturligt tilstedeværende værdi i vandet, som ordføreren foreslår det i 
ændringsforslag 13.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 130
Artikel 4, stk. 1, afsnit 1 a (nyt)

Såfremt medlemsstaterne vælger at opstille 
tærskelværdier, skal de regionale 
myndigheder, der forvalter 
vandressourcerne, kunne gøre disse 
strengere, hvis dette er nødvendigt for at 
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opfylde miljømålsætningerne i direktiv 
2000/60/EF i de enkelte 
vandområdedistrikter.

Or. es

Begrundelse

Såfremt medlemsstaterne vælger at opstille tærskelværdier, skal de regionale myndigheder, 
der forvalter vandressourcerne, kunne gøre disse strengere af hensyn til mere sårbare zoner 
inden for de vandområdedistrikter, der henhører under deres kompetence, hvis dette er 
nødvendigt for at opfylde de fastlagte miljømålsætninger. Denne foranstaltning indgår i 
vandrammedirektivet og kan med fordel indskrives i grundvandsdirektivet.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 131
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som de har 
opstillet tærskelværdier for. For hvert 
forurenende stof på listen forelægger 
medlemsstaterne de oplysninger, der er 
anført i del B i bilag III til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med vandområdeplanen 
Kommissionen en liste over alle de 
forurenende stoffer, som de har opstillet 
tærskelværdier for. For hvert forurenende 
stof på listen forelægger medlemsstaterne de 
oplysninger, der er anført i del B i bilag III 
til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 132
Artikel 4, stk. 2

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som de har 
opstillet tærskelværdier for. For hvert 
forurenende stof på listen forelægger 
medlemsstaterne de oplysninger, der er 
anført i del B i bilag III til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med vandområdeplanen 
Kommissionen en liste over alle de 
forurenende stoffer, som de har opstillet 
tærskelværdier for. For hvert forurenende 
stof på listen forelægger medlemsstaterne de 
oplysninger, der er anført i del B i bilag III 
til dette direktiv.

Or. en

Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 133
Artikel 4, stk. 2 

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som de har 
opstillet tærskelværdier for. For hvert 
forurenende stof på listen forelægger 
medlemsstaterne de oplysninger, der er 
anført i del B i bilag III til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med vandområdeplanen 
Kommissionen en liste over alle de 
forurenende stoffer, som de har opstillet 
tærskelværdier for. For hvert forurenende 
stof på listen forelægger medlemsstaterne de 
oplysninger, der er anført i del B i bilag III 
til dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.
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Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 134
Artikel 4, stk 2

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som de har 
opstillet tærskelværdier for. For hvert 
forurenende stof på listen forelægger 
medlemsstaterne de oplysninger, der er 
anført i del B i bilag III til dette direktiv.

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som der skal 
måles for.

Or. da

Begrundelse

Princippet om grænseværdier betyder, at der kan fortsættes med brugen af pesticider, selvom 
det er konstateret i grundvandet, blot det ikke er over 0,1 mg. pr. liter. Dette er altså en 
permanent tilladelse til forurening. Dette er et opgør med dette princip. I stedet skal der 
gribes ind så snart forureningen er konstateret ud fra det mindst målelige niveau.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 135
Artikel 4, stk. 3, afsnit 1

3. På grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med stk. 2, offentliggør
Kommissionen en rapport, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til direktiv om ændring 
af bilag I til dette direktiv.

3. På grundlag af de resuméer, 
medlemsstaterne offentliggør i 
overensstemmelse med stk. 2, kan 
Kommissionen offentliggøre en rapport, om 
nødvendigt ledsaget af et forslag til 
lovgivning om ændring af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
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hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 136
Artikel 4, stk. 3, afsnit 1

3. På grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med stk. 2, offentliggør 
Kommissionen en rapport, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til direktiv om ændring 
af bilag I til dette direktiv.

3. På grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med stk. 2, offentliggør 
Kommissionen en rapport, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til lovgivning om 
ændring af dette direktiv.

Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 137
Artikel 4, stk. 3, afsnit 1 

3. På grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med stk. 2, offentliggør 
Kommissionen en rapport, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til direktiv om ændring 
af bilag I til dette direktiv.

3. På grundlag af de resuméer, 
medlemsstaterne offentliggør i 
overensstemmelse med stk. 2, offentliggør 
Kommissionen en rapport, om nødvendigt 
ledsaget af et forslag til lovgivning om 
ændring af dette direktiv.
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Or. en

Begrundelse

Dette ændringsforslag vil styrke og forenkle Kommissionens forslag ved klart at forlange, at 
medlemsstaterne følger et sæt fælles EU-kriterier for indførelse af tærskelværdier. 
Mekanismen hertil findes i bilag II til direktivet. I modsætning til fælles EU-krav vil dette 
betyde en fleksibel, men obligatorisk EU-ramme for beskyttelse af grundvand, inden for 
hvilken medlemsstaterne vil være i stand til at kunne koncentrere sig om de betydeligste 
trusler mod grundvandsforekomster ud fra deres specifikke nationale og regionale 
beliggenhed og forhold.

Denne "fælles EU-ramme for indførelse af tærskelværdier" må nødvendigvis opføres i et bilag 
til direktivet.

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 138
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Revision af listen med kvalitetskrav for 

grundvand og stoflister, der udarbejdes på 
fællesskabsplan

Første gang tre år efter udløbet af den i 
artikel 4, stk. 2 nævnte frist og siden hvert 
sjette år:
- kontrollerer Kommissionen den liste over 
kvalitetskrav for grundvand som fastsættes 
på fællesskabsplan (bilag I), på baggrund 
af især de oplysninger, som 
medlemsstaterne allerede har leveret efter 
artikel 4, stk. 2, de videnskabelige og 
tekniske fremskridt og en udtalelse fra den 
i artikel 16, stk. 5 i direktiv 2000/60/EF 
nævnte komité;
- udarbejder Kommissionen en 
sammenfattende rapport og fremsætter om 
nødvendigt forslag til et direktiv om 
ændring af listen over forurenende stoffer 
og/eller over tilhørende koncentrationer af 
forurenende stoffer og en liste, der skal 
erstatte bilag I i direktiv 80/68/EØF, i 
overensstemmelse med fremgangsmåden i 
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Traktatens artikel 251.

Or. de

Begrundelse

Når direktiv 80/68/EØF i år 2013 falder bort, ville de i bilag I opførte stoffer ellers ikke 
længere blive tilgodeset.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 139
Artikel 4 a (ny)

Artikel 4a
Med henblik på at sikre et mindstemål af 
fælles beskyttelsesniveau for grundvand, 
skal der for bestemte stoffer fastsættes 
fælles tærskelværdier;
[i tilfælde af at ændringsforslag 9 vedtages: 
kvalitetskrav for grundvand]
når disse overskrides, foreligger der ikke 
længere grundvand af god kemisk tilstand. 

Or. de

Begrundelse

Den opfattelse, at enhver medlemsstat efter eget forgodtbefindende skulle fastsætte hvilke 
tærskelværdier og koncentrationer der skal tages i betragtning, er uforeneligt med målet i 
vandrammedirektivet om over hele Europa at nå en god kemisk tilstand for grundvand. 
Forskellige tærskelværdier i medlemsstaterne fører naturnødvendigt til 
konkurrenceforvridninger. Uforholdsmæssige krav kan undgås ved at anvende artikel 4, stk. 5 
og 7 i rammedirektivet om vand.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 140
Artikel 5

Artikel 5 udgår
Kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 

fastlæggelse af udgangspunktet for at 
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vende tendensen.
Medlemsstaterne bestemmer eventuelle 
væsentlige og vedvarende opadgående 
tendenser i koncentrationerne af 
forurenende stoffer i 
grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster og fastlægger 
udgangspunktet for at vende tendenserne 
som anført i bilag IV til dette direktiv.
For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt, skal 
medlemsstaterne vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 
2000/60/EF, med henblik på progressiv 
mindskelse af grundvandets forurening.

Or. da

Begrundelse

Vi operere med det mindst målelige niveau for forurening, samt øjeblikkelig indgreb ved 
konstatering af aktive stoffer i grundvandet. Derfor er der ingen grund til at vurderer om der 
er en opadgående tendens.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 141
Artikel 5, overskrift

Kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 

fastlæggelse af udgangspunktet for at 
vende tendensen

Ændring af tendensen

Or. en

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 142
Artikel 5, overskrift
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Kriterier for bestemmelse af en væsentlig 
og vedvarende opadgående tendens og for 

fastlæggelse af udgangspunktet for at 
vende tendensen

Ændring af tendensen

Or. en

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 143
Artikel 5, overskrift

Kriterier for bestemmelse af en væsentlig og 
vedvarende opadgående tendens og for 
fastlæggelse af udgangspunktet for at vende 
tendensen

Kriterier for bestemmelse af en væsentlig og 
vedvarende opadgående tendens i 
koncentrationen af forurenende stoffer, for 
konstatering af en væsentlig formindskelse 
af vandreserverne og for fastlæggelse af 
udgangspunktet for at vende tendensen

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaternes opfyldelse af vandrammedirektivet er en forudsætning for at kunne opfylde 
kravene i det nye forslag. Fastsættelsen af tendenser er kun muligt, hvis man råder over 
passende, effektive og gennemsigtige kontrolmekanismer for grundvandet.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 144
Artikel 5, stk. - 1 (nyt)

Med henblik på bestemmelse af tendenser 
og fastlæggelse af udgangspunkterne for at 
vende disse er det nødvendigt, at 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
artikel 8 i direktiv 2000/60/EF råder over 
overvågningsprogrammer med henblik på 
at kunne kontrollere alle de lokaliteter, 
hvor der indvindes drikke- og 
landbrugsvand, herunder navnlig 
vandindvindinger, der forsyner over 50 
personer, samt at udarbejde en oversigt 
herover og gruppere disse i en 



AM\550205DA.doc PE 350.247v01-00

DA

gennemsigtig og tilgængelig fortegnelse.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaternes opfyldelse af vandrammedirektivet er en forudsætning for at kunne opfylde 
kravene i det nye forslag. Fastsættelsen af tendenser er kun muligt, hvis man råder over 
passende, effektive og gennemsigtige kontrolmekanismer for grundvandet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 145
Artikel 5, stk. 1

Medlemsstaterne bestemmer eventuelle 
væsentlige og vedvarende opadgående 
tendenser i koncentrationerne af forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster eller 
grupper af grundvandsforekomster og 
fastlægger udgangspunktet for at vende 
tendenserne som anført i bilag IV til dette 
direktiv.

Medlemsstaterne bestemmer eventuelle 
væsentlige og vedvarende opadgående 
tendenser i koncentrationerne af forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster eller 
grupper af grundvandsforekomster, idet de 
tager hensyn til vurderingen af 
menneskelige aktiviteters indvirkning på 
miljøet som beskrevet i artikel 5 i direktiv 
2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Da målet med direktivet er at vende væsentlige og vedvarende opadgående tendenser i 
forureningen af grundvand, bør udgangspunktet for at vende tendensen være det punkt, hvor 
en tendens statistisk set har sat sig igennem som en realitet, hvilket er mere konsistent med 
den definition der gives i artikel 2. Desuden bør de oplysninger som vandrammedirektivet 
(artikel 5) indeholder om menneskelige aktiviteters indvirkning på et vandområde bruges til 
effektivt at identificere og forudsige tendenser.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 146
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

Om nødvendigt fastsætter medlemsstaterne 
derudover kvalitetskrav for grundvand efter 
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retningslinierne i artikel 3 og bilag II for 
ethvert nyt forurenende stof, som på deres 
højhedsområde afgørende bidrager til, at 
en grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster må karakteriseres 
som truede. Disse kvalitetskrav for 
grundvand anvendes bl.a. ved kontrol af 
grundvandets tilstand i henhold til artikel 
5, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF. 
Medlemsstaterne skal vedtage juridisk 
bindende regler for karakterisering af en 
grundvandsforekomst, for så vidt angår 
hvilken retning den udvikler sig i. 
Medlemsstaterne offentliggør i de 
vandområdeplaner, de i henhold til art. 13 i 
direktiv 2000/60/EF skal udarbejde, deres 
vurdering af alle grundvandsforekomster, 
inklusive hvordan eventuelle overskridelser 
af et enkelt målepunkt influerer på den 
pågældende grundvandsforekomsts eller 
gruppe af grundvandsforekomsters samlede 
placering, for så vidt angår en evaluering 
af udviklingen.

Or. de

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 147
Artikel 5, stk. 2

For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt, skal 
medlemsstaterne vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
med henblik på progressiv mindskelse af 
grundvandets forurening.

Medlemsstaterne skal vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
med henblik på progressiv mindskelse af 
grundvandets forurening.

Or. en

Begrundelse

Da målet med direktivet er at vende væsentlige og vedvarende opadgående tendenser i 
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forureningen af grundvand, bør udgangspunktet for at vende tendensen være det punkt, hvor 
en tendens statistisk set har sat sig igennem som en realitet, hvilket er mere konsistent med 
den definition der gives i artikel 2. Desuden bør de oplysninger som vandrammedirektivet 
(artikel 5) indeholder om menneskelige aktiviteters indvirkning på et vandområde bruges til 
effektivt at identificere og forudsige tendenser.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 148
Artikel 5, stk. 2

Erstatter ændringsforslag 23 af ordføreren

For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt, skal 
medlemsstaterne vende tendensen på 
grundlag af det indsatsprogram, der er 
omhandlet i artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
med henblik på progressiv mindskelse af
grundvandets forurening.

For grundvandsforekomster, hvor en 
væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer er blevet bestemt i forhold til 
basiskoncentrationen, skal medlemsstaterne 
vende tendensen på grundlag af det 
indsatsprogram, der er omhandlet i artikel 11 
i direktiv 2000/60/EF, med henblik på 
progressivt at mindske grundvandets 
forurening og hindre en forværring heraf.

Or. xm

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 149
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

Der foretages specifik tendensvurdering og 
tendensændring for relevante forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster, som er 
berørt af punktforureningskilder med 
henblik på at sikre, at udløbere fra 
forurenede lokaliteter ikke breder sig ind 
over et bestemt område og forringer 
grundvandsforekomstens kemiske tilstand.

Or. en
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Begrundelse

Der indføjes et nyt punkt, hentet fra bilag IV, som kan tjene til at forebygge, at lokal- eller 
punktforurening skjules eller udjævnes ved at indgå i gennemsnit med uforurende målesteder 
i større grundvandsforekomster.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 150
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

Der foretages specifik tendensvurdering og 
tendensændring for relevante forurenende 
stoffer i grundvandsforekomster, som er 
berørt af punktforureningskilder med 
henblik på at sikre, at udløbere fra 
forurenede lokaliteter ikke breder sig ind 
over et bestemt område og forringer 
grundvandsforekomstens kemiske tilstand.

Or. en

Begrundelse

Der indføjes et nyt punkt, hentet fra bilag IV i vandrammedirektivet for at forebygge, at lokal-
eller punktforurening skjules eller udjævnes ved at indgå i gennemsnit med uforurende 
målesteder i større grundvandsforekomster.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 151
Artikel 5, stk. 2 a (nyt)

I overensstemmelse med princippet om 
integreret forvaltning af overflade- og 
grundvand er det nødvendigt, at de 
kompetente myndigheder holder øje med en 
eventuel overudnyttelse af de vandførende 
lag og med virkningerne af et fald i 
grundvandsspejlet på koncentrationen af 
forurenende stoffer i grundvandet, på 
vådområder og beskyttede områder og om 
nødvendigt foreslår en kunstig 
genopfyldning af den pågældende 
grundvandsforekomst.



AM\550205DA.doc PE 350.247v01-00

DA

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaternes opfyldelse af vandrammedirektivet er en forudsætning for at kunne opfylde 
kravene i det nye forslag. Fastsættelsen af tendenser er kun muligt, hvis man råder over 
passende, effektive og gennemsigtige kontrolmekanismer for grundvandet.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Ændringsforslag 152
Artikel 6, overskrift

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse indirekte udledninger til 
grundvand

Foranstaltninger til at forebygge udledninger 
af forurenende stoffer til grundvand

Or. en

Begrundelse

Det ny grundvandsdirektiv bør indeholde en liste over stoffer, som skal forhindres i at nå 
grundvandet.

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 153
Artikel 6, overskrift

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse indirekte udledninger til 
grundvand

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse udledninger af forurenende 
stoffer til grundvand

Or. en

Begrundelse

At beskytte grundvand mod forurening er langt mere virkningsfuldt end at forsøge at benytte 
fælles normer som grundlag for at genoprette forurenet grundvand. Kommissionens forslag 
opretholder ikke fuldt ud den beskyttelse, som grundvandsdirektivet fra 1980 i øjeblikket yder. 
Disse ændringer af artikel 6 er derfor helt centrale for at beskytte grundvandet i hele EU. 
Ændringerne i overskriften benytter ordlyden fra artikel 4 i vandrammedirektivet.
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Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 154
Artikel 6, overskrift 

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse indirekte udledninger til 
grundvand

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse udledninger af forurenende 
stoffer til grundvand

Or. en

Begrundelse

At beskytte grundvand mod forurening er langt mere virkningsfuldt end at forsøge at benytte 
fælles normer som grundlag for at genoprette forurenet grundvand. Kommissionens forslag 
opretholder ikke fuldt ud den beskyttelse, som grundvandsdirektivet fra 1980 i øjeblikket yder. 
Disse ændringer af artikel 6 er derfor helt centrale for at beskytte grundvandet i hele EU. 
Ændringerne i overskriften benytter ordlyden fra artikel 4 i vandrammedirektivet.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 155
Artikel 6, overskrift

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse indirekte udledninger til 
grundvand

Foranstaltninger til at forebygge eller 
begrænse udledninger af forurenende 
stoffer til grundvand

Or. en

Begrundelse

Ændringerne i overskriften benytter ordlyden fra artikel 4 i vandrammedirektivet. 
Medlemsstaterne bedes om at fokusere på at forebygge udledninger af farlige forurenende 
stoffer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer og Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 156
Artikel 6

Ud over de grundlæggende 
foranstaltninger i artikel 11, stk. 3, i 
direktiv 2000/60/EF sikrer 

EU og medlemsstaterne forebygger ved 
hjælp af følgende foranstaltninger 
udledningen af stoffer, der opfylder 
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medlemsstaterne, at indsatsprogrammet for 
hvert enkelt vandområdedistrikt omfatter 
forebyggelse af indirekte udledninger til 
grundvand af forurenende stoffer 
omhandlet i punkt 1 til 6 i samme direktivs 
bilag VIII.

kriterierne i bilag IIIa:
1. Medlemsstaterne udarbejder en liste over 
forurenende stoffer, der opfylder 
kriterierne i bilag IIIa, og som er særligt 
problematiske i et vandområdedistrikt, idet 
de medtager stoffer, der er opført i bilag
VIII, stk. 1-9 og i bilag X til direktiv 
2000/60/EF.

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 
7 til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun 
kan tillades, hvis udledningerne ikke 
forringer muligheden for opnåelse af en 
god kemisk tilstand for grundvandet.

2. Medlemsstaterne rapporterer i 
vandområdeplanerne i henhold til bilag VII 
til direktiv 2000/60/EF:
a) listen over de ovenfor identificerede 
stoffer;
b) foranstaltninger der er truffet for at 
forebygge udledninger, og

c) en vurdering af disse foranstaltningers 
effektivitet.
3. Europa-Parlamentet og Rådet vedtager 
særlige foranstaltninger til forebyggelse at 
enkelte eller grupper af forurenende stoffer 
udledes til grundvan. Sådanne 
foranstaltninger vedtages på baggrund af 
forslag fra Kommissionen i 
overensstemmelse med de procedurer der er 
fastsat i artikel 16 af direktiv 2000/60/EF.
4. Kommissionen benytter i forbindelse med 
udarbejdelsen af en liste over stoffer, hvis 
udledning til grundvand skal forhindres, en 
forenklet, risikobaseret 
vurderingsprocedure som beskrevet i artikel 
16, stk. 2, i direktiv 2000/60/EF, idet den 
tager særligt hensyn til:
- kriteriet om kemiske egenskaber i bilag 
IIIa i nærværende direktiv;
- særligt vedholdende tilstedeværelse i 
grundvand; eller tegn på udbredt 
tilstedeværelse i grundvandet, såsom data 
der viser deres tilstedeværelse, mobilitet og 
bevægelsesmønstre.

Or. en
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Begrundelse

Det nye grundvandsdirektiv bør indeholde en liste over stoffer, som man skal forhindre når 
grundvandet. Der skal træffes foranstaltninger på to niveauer for at forebygge udledninger af 
forurenende stoffer til grundvandet: Medlemsstaterne bør have den generelle forpligtelse til 
at forhindre at forurenende stoffer udledes i det hjemlige grundvand, og Kommissionen bør 
være forpligtet til at udpege forurenende stoffer, som Eu anser for at være foruroligende, og 
stille forslag om passende foranstaltninger til at forhindre yderligere udledninger. 
Udvælgelsesproceduren for stoffer til forebyggelseslisten kan samkøres med proceduren for 
prioriterede stoffer i artikel 16 i vandrammedirektivet og det arbejde der udføres af det 
Rådgivende Ekspertorgan om Prioriterede Stoffer, uden at det medfører nogen mærkbar 
stigning i arbejdsmængden.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 157
Artikel 6

Ud over de grundlæggende 
foranstaltninger i artikel 11, stk. 3, i 
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
at indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse 
af indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 
6 i samme direktivs bilag VIII.

Til realisering af målet om forebyggelse 
eller begrænsning af indirekte udledninger 
af forurenende stoffer til grundvand som 
fastsat i artiekl 4, stk. 1, litra b) nr. i) i 
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
i forbindelse med fuldbyrdelsen af de i art. 
11 i direktiv 2000/60/EF nævnte 
programmer, i særdeleshed i forbindelse 
med de i art. 11, stk. 3, litra g) og h) nævnte 
grundlæggende foranstaltninger, og på 
trods af de i samme direktivs art. 11, stk. 3, 
litra j) nævnte retningslinier for direkte 
udledninger,at 

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 
7 til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun 
kan tillades, hvis udledningerne ikke 
forringer muligheden for opnåelse af en 
god kemisk tilstand for grundvandet.

a) indirekte udledninger, emissioner og tab 
af bestemte forurenende stoffer i 
overensstemmelse med bilag VIII, nr. 1-6 i 
direktiv 2000/60/EF, til grundvandet 
forhindres, og at
b) indirekte udledninger af andre 
forurenende stoffer begrænses ved 
anvendelse af bedste miljøpraksis og ved 
indsættelse af den bedste tilgængelige 
teknologi, under hensyntagen til 
synspunkter som cost-benefit og 
forholdsmæssighed, i et omfang, så 
udledningen ikke skaber risiko for, at 
grundvandet ikke kan opnå en god kemisk 
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tilstand.

Or. de

Begrundelse

Indirekte udledninger af de i punkt 1-6 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF nævnte 
forurenende stoffer, som i særlig grad udgør en trussel mod vandet, skal undgås.

For andre forurenende stoffers vedkommende skal udledninger begrænses på en sådan måde, 
at grundvandets gode tilstand sikres. Lige som for reduktionen af udledninger til 
overfladevand (art. 16, stk. 6, 2. led i direktiv 2000/60/EF) skal der her tages hensyn til cost-
benefit og forholdsmæssighed.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 158
Artikel 6, stk. 1

Erstatter ændringsforslag 24 af ordføreren

Ud over de grundlæggende 
foranstaltninger i artikel 11, stk. 3, i 
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
at indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse 
af indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 
6 i samme direktivs bilag VIII.

Til realisering af målet om forebyggelse 
eller begrænsning af indirekte udledninger 
af forurendnde stoffer til grundvand som 
fastsat i artiekl 4, stk. 1, litra b) nr. i) i 
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
i forbindelse med fuldbyrdelsen af de i art. 
11 i direktiv 2000/60/EF nævnte 
programmer, i særdeleshed i forbindelse 
med de i art. 11, stk. 3, litra g) og h) nævnte 
grundlæggende foranstaltninger, og på 
trods af de i samme direktivs art. 11, stk. 3, 
litra j) nævnte retningslinier for direkte 
udledninger,at 
a) indirekte udledninger, emissioner og tab 
af bestemte forurenende stoffer i 
overensstemmelse med bilag VIII, nr. 1-6 i 
direktiv 2000/60/EF, til grundvandet 
forhindres, og at
b) indirekte udledninger af andre 
forurenende stoffer begrænses ved 
anvendelse af bedste miljøpraksis og ved 
indsættelse af den bedste tilgængelige 
teknologi, under hensyntagen til 
synspunkter som cost-benefit og 
forholdsmæssighed, i et omfang så en 
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forringelse af grundvandets kvalitet 
forebygges og forhindres i 
overensstemmelse med stk.2, litra a) i 
nærværende artikel.

Or. de

Ændringsforslag af Anja Weisgerber

Ændringsforslag 159
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende 
foranstaltninger i artikel 11, stk. 3, i 
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
at indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse 
af indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 
6 i samme direktivs bilag VIII.

Til realisering af målet om forebyggelse 
eller begrænsning af indirekte udledninger 
af forurendnde stoffer til grundvand som 
fastsat i artiekl 4, stk. 1, litra b) nr. i) i
direktiv 2000/60/EF sikrer medlemsstaterne, 
i forbindelse med fuldbyrdelsen af de i art. 
11 i direktiv 2000/60/EF nævnte 
programmer, i særdeleshed i forbindelse 
med de i art. 11, stk. 3, litra g) og h) nævnte 
grundlæggende foranstaltninger, og på 
trods af de i samme direktivs art. 11, stk. 3, 
litra j) nævnte retningslinier for direkte 
udledninger, at 

a) indirekte udledninger, emissioner og tab 
af bestemte forurenende stoffer i 
overensstemmelse med bilag VIII, nr. 1-6 i 
direktiv 2000/60/EF, til grundvandet 
forhindres, og at
b) indirekte udledninger af andre 
forurenende stoffer som minimum 
begrænses ved anvendelse af bedste 
miljøpraksis og ved indsættelse af den 
bedste tilgængelige teknologi, under 
hensyntagen til synspunkter som cost-
benefit og forholdsmæssighed, i et omfang 
så en forringelse af grundvandets kvalitet 
forebygges og forhindres i 
overensstemmelse med stk.2, litra a) i 
nærværende artikel.

Or. de
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Begrundelse

Redaktionel tilpasning ved tilføjelse af ordene "som minimum". Til at sikre beskyttelsen af 
grundvandet og forebyggelsen er det ikke altid tilstrækkeligt kun at kræve den bedste 
miljøpraksis eller teknologi. Her må der i givet fald også tages vidtgående forholdsregler. 
Som det for overfladevands vedkommende er indført med den kombinerede fremgangsmåde i 
artikel 10, skal den her krævede anvendelse af bedste miljøpraksis og miljøteknologi kun 
angives som et minimumskrav også i beskyttelsen af grundvandet.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 160
Artikel 6

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk 3, i direktiv 2000/60/EF sikrer 
medlemsstaterne, at indsatsprogrammet for 
hvert enkelt vandområde distrikt omfatter 
forebyggelsen af indirekte udledninger til 
grundvand af forurenende stoffer omhandlet 
i punkt 1 til 6 i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk 3, i direktiv 2000/60/EF sikrer 
medlemsstaterne, og i de tilfælde hvor 
forureningen er afledt af EU-regulerede 
politikker, da i samarbejde med EU-
Kommissionen, at indsatsprogrammet for 
hvert enkelt vandområde distrikt omfatter 
forebyggelsen af indirekte udledninger til 
grundvand af forurenende stoffer omhandlet 
i punkt 1 til 9, samt 11 i samme direktivs 
bilag VIII.

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 
7 til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk 3 indeholde krav om, at 
inddirekte udledninger til grundvandet kun 
kan tillades, hvis udledningerne ikke 
forringer muligheden for opnåelse af god 
økologisk tilstand.

Medlemsstaterne får som minimum 
redskab hertil, mulighed for at pålægge 
afgifter på forurenende stoffer, af en 
størrelsesorden der svarer til udgifterne til 
overvågning og genopretning af skaderne.

Or. da

Begrundelse

Det er vigtig at medlemslandene får en reel mulighed for at gøre en forebyggende indsats, og 
det er kun muligt, såfremt de dels får mulighed for at anvende fiskale midler, og såfremt EU-
Kommissionen regulerer de politikområder, der er baseret på indre markedsregler, til "best 
praksis", idet indre markedsregler er overordnet miljøreglerne.

Ændringen fra henvisningen fra punkt 6 til også at omfatte 7,8, 9 og 11 er vigtig, idet disse
rummer alt om pesticider, metaller, fosfat og nitrat.
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Ændringsforslag 161
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII. 
Medlemsstaterne tilskynder aktører og 
myndigheder, der beskæftiger sig med 
udvikling og udvidelse af beboede områder, 
til at deltage i den offentlige informations-
og høringsproces, som er omhandlet i 
artikel 14 i direktiv 2000/60/EF, med 
henblik på at få kendskab til de fremtidige 
virkninger af deres virksomhed på 
forbruget og udnyttelsen af 
grundvandsforekomsterne. 
Medlemsstaterne drager omsorg for, at 
disse oplysninger bringes til 
offentlighedens kundskab, således at denne 
får lejlighed til at fremkomme med 
bemærkninger. 

Or. es

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 162
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt tilsigter at forebygge
indirekte udledninger til grundvand af 
farlige forurenende stoffer omhandlet i 
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i samme direktivs bilag VIII. punkt 1 til 9 i samme direktivs bilag VIII.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 kræver af medlemsstaterne, at de fokuserer på at forebygge udledningerne af farlige 
forurenende stoffer.

Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 163
Artikel 6, stk. 1 

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt tilsigter at forebygge
indirekte udledninger til grundvand af 
farlige forurenende stoffer omhandlet i 
punkt 1 til 9 i samme direktivs bilag VIII.

Or. en

Begrundelse

Stk. 1 kræver af medlemsstaterne, at de fokuserer på at forebygge udledningerne af farlige 
forurenende stoffer.

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 164
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af hvert 
af de forurenende stoffer omhandlet i punkt 
1 til 9 i samme direktivs bilag VIII.

Or. en
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Begrundelse

At beskytte grundvand mod forurening er langt mere virkningsfuldt end at forsøge at benytte 
fælles normer som grundlag for at genoprette forurenet grundvand. Kommissionens forslag 
opretholder ikke fuldt ud den beskyttelse, som grundvandsdirektivet fra 1980 i øjeblikket yder. 
Disse ændringer af artikel 6 er derfor helt centrale for at beskytte grundvandet i hele EU.

Ændringsforslag af Karl-Heinz Florenz

Ændringsforslag 165
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6, 
og for grundvandsforekomsters 
vedkommende, for hvilke der er fare for, at 
de ikke kan nå god kemisk tilstand, tillige 
punkterne 9 og 11, i samme direktivs bilag 
VIII.

Or. de

Begrundelse

Denne tilføjelse er nødvendig for i det mindste i forbindelse med belastede 
grundvandsforekomster at sikre en effektiv beskyttelse, før der indirekte tilføres biocider, 
plantebeskyttelsesmidler, nitrater og fosfater. Ved at reducere foranstaltningerne på 
belastede grundvandsforekomster, sker der en belønning af landbrug der skåner grundvandet. 
Det er uden virkning at optage disse stoffer i artikel 6, stk. 2, som Kommissionen har 
foreslået, fordi der aldrig ville blive søgt om eller givet en tilladelse til at udlede disse stoffer 
direkte til grundvandet.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 166
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
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artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII.

artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII under 
hensyntagen til de hydrogeologiske forhold 
på regionalt plan..

Or. es

Begrundelse

For at kunne tilgodese forebyggelsesaspekterne er det nødvendigt at foretage nærmere 
undersøgelser af de hydrogeologiske forhold for grundvandet på regionalt plan.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 167
Artikel 6, stk. 1

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i punkt 1 til 6 
i samme direktivs bilag VIII.

Ud over de grundlæggende foranstaltninger i 
artikel 11, stk. 3, i direktiv 2000/60/EF 
sikrer medlemsstaterne, at 
indsatsprogrammet for hvert enkelt 
vandområdedistrikt omfatter forebyggelse af 
indirekte udledninger til grundvand af 
forurenende stoffer omhandlet i samme 
direktivs bilag VIII.

Or. da

Begrundelse

Forebyggelse af udledninger af forurenende stof er en prioritet uanset hvilket forurende stof, 
der er tale om.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 168
Artikel 6, stk. 1 a (nyt) 

Uden præjudice for de kvalitetskrav til 
grundvand, som er vedtaget andetsteds for 
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at beskytte grundvandet, gælder stk. 1 ikke 
udledninger, der indeholder forurenende 
stoffer i små mængder og koncentrationer, 
lige som det ikke gælder kunstig infiltration 
af grundvand til brug for offentlig 
vandforsyning.

Or. en

Begrundelse

Kunstig infiltration til brug for drikkevandsforsyning støttes fuldtud gennem en 
tilladelsesprocedure i artikel 11, litra f) i direktiv 2000/60/EF. Et totalforbud mod indirekte 
udledninger risikerer blive til alvorlig gene for nuværende og miljømæssigt bæredygtige 
praksisser for produktion af drikkevand.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 169
Artikel 6, stk. 2

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 
7 til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun 
kan tillades, hvis udledningerne ikke 
forringer muligheden for opnåelse af en 
god kemisk tilstand for grundvandet.

udgår

Or. da

Begrundelse

Se begrundelsen jf. ændringsforslag 3. Desuden ønsker vi ikke at direktivet giver mulighed for 
at "forurene op til grænsen for god kemisk tilstand". Vi ønsker derimod en fastholdelse af den 
aktuelle tilstand.

Ændringsforslag af Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 170
Artikel 6, stk. 2 

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 7 
til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 

Hvad angår ethvert forurenende stof, 
herunder stofferne i punkt 7 til 12 i bilag 
VIII til direktiv 2000/60/EF, skal 
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artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 
tillades, hvis udledningerne ikke forringer 
muligheden for opnåelse af en god kemisk 
tilstand for grundvandet.

indsatsprogrammet i samme direktivs artikel 
11, stk. 3, sikre, at indirekte udledninger til 
grundvand begrænses for at undgå 
forurening.

Or. en

Begrundelse

Stk. 2 sikrer, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til begrænsning af udledninger af 
forurenende stoffer til grundvand for at undgå forurening. 

Ændringsforslag af Caroline Jackson,Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 171
Artikel 6, stk. 2 

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 7 
til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 
tillades, hvis udledningerne ikke forringer 
muligheden for opnåelse af en god kemisk 
tilstand for grundvandet.

Hvad angår ethvert forurenende stof, 
heruden stofferne i bilag VIII til direktiv 
2000/60/EF, skal indsatsprogrammet i 
samme direktivs artikel 11, stk. 3, sikre, at 
indirekte udledninger til grundvand 
begrænses for at undgå forurening.

Or. en

Begrundelse

Stk. 2 sikrer, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til begrænsning af udledninger af 
forurenende stoffer til grundvand for at undgå forurening. 

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 172
Artikel 6, stk. 2

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 7 
til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 

Hvad angår ethvert forurenende stof, 
herunder stofferne i bilag VIII til direktiv 
2000/60/EF, skal indsatsprogrammet i 
samme direktivs artikel 11, stk. 3, sikre, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 
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tillades, hvis udledningerne ikke forringer 
muligheden for opnåelse af en god kemisk 
tilstand for grundvandet.

tillades, hvis udledningerne ikke forringer 
muligheden for opnåelse af en god kemisk 
tilstand for grundvandet.

Or. en

Begrundelse

Stk. 2 sikrer, at medlemsstaterne træffer foranstaltninger til begrænsning af udledninger af
forurenende stoffer til grundvand for at undgå forurening. 

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 173
Artikel 6, stk. 2

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 7 
til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 
tillades, hvis udledningerne ikke forringer 
muligheden for opnåelse af en god kemisk 
tilstand for grundvandet.

Hvad angår de forurenende stoffer i punkt 7 
til 12 i bilag VIII til direktiv 2000/60/EF, 
skal indsatsprogrammet i samme direktivs 
artikel 11, stk. 3, indeholde krav om, at 
indirekte udledninger til grundvand kun kan 
tillades, hvis forudgående undersøgelser 
viser, at:

- udledningerne ikke forringer muligheden 
for opnåelse af en god kemisk tilstand for 
grundvandet

- udledningerne ikke har skadelig 
indvirkning på jord eller grundvand i 
nærheden af udledningerne.
Kvaliteten af grundvand, som er berørt af 
indirekte udledninger, skal overvåges, hvor 
det er meningsfuldt.

Or. en

Begrundelse

Et datterdirektiv om grundvand bør yde mindst samme beskyttelse som det niveau, der er 
fastsat i direktiv 80/68/EØF. I artikel 4, stk. 1 i 80/68/EØF hedder det: "For at opfylde den i 
artikel 3 , litra a ) , omhandlede forpligtelse skal medlemsstaterne : 
- forbyde enhver direkte udledning af stoffer nævnt i liste I ; 
- på forhånd foretage en undersøgelse af sådanne aktioner til bortskaffelse eller deponering 
med henblik på bortskaffelse af disse stoffer , som vil kunne medføre indirekte udledning; på 
grundlag af undersøgelsens resultater forbyder medlemsstaterne den pågældende aktion eller 
udsteder en tilladelse på betingelse af , at alle tekniske sikkerhedsforanstaltninger , der er 
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nødvendige for at hindre en sådan udledning , overholdes," 

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 174
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

Foranstaltningerne der kræves i denne 
artikel tager hensyn til bedste miljømæssige 
praksis og den bedste tilgængelige 
teknologi, og er samtidig teknisk 
gennemførlige og ikke uforholdsmæssigt 
dyre.

Or. en

Begrundelse

Stk. 3 sikrer, at foranstaltningerne gør brug af god praksis, men er afbalancerede.

Ændringsforslag af Linda McAvan og María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 175
Artikel 6, stk. 2 a (nyt) 

Foranstaltningerne der kræves i denne 
artikel tager hensyn til bedste miljømæssige 
praksis og den bedste tilgængelige 
teknologi, og er samtidig teknisk 
gennemførlige og ikke uforholdsmæssigt 
dyre.

Or. en

Begrundelse

Stk. 3 sikrer, at foranstaltningerne gør brug af god praksis, men er afbalancerede.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 176
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

Foranstaltningerne der kræves i denne 
artikel, tager hensyn til bedste 
miljømæssige praksis og den bedste 
tilgængelige teknologi, og er samtidig 
teknisk gennemførlige og ikke 
uforholdsmæssigt dyre.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget sikrer, at foranstaltningerne gør brug af god praksis, men er 
afbalancerede.

Ændringsforslag af Péter Olajos

Ændringsforslag 177
Artikel 6, stk. 2 a (nyt)

Hvor indirekte udledninger er tilladte, skal 
der, hvor det er meningsfuldt, tages hensyn 
til de spredte kilder, der har indvirkning på 
grundvandet 

Or. en

Begrundelse

Med hensyn til beskyttelse af grundvandet mod forurening benyttes den kombinerede 
fremgangsmåde (der tager højde for både punktkilder og spredte kilder) på samme måde som 
allerede fastslået for overfladevands vedkommende i vandrammedirektivet (2000/60/EF).

Ændringsforslag af Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Ændringsforslag 178
Artikel 6, stk. 2 b (nyt)

En udledning kan kun friholdes fra 
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kravene i denne artikel, når den i 
henseende til mængde eller koncentration 
ikke udgør nogen aktuel eller fremtidig 
risiko for at forårsage en forringelse af 
kvaliteten i det modtagende grundvand.

Or. en

Begrundelse

Det ny stk. 4 indfører en bestemmelse, der forbyder dispensationer, med mindre udledningen 
er så lille, at den ikke vil påvirke grundvandets kvalitet.

Ændringsforslag af Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 179
Artikel 6, stk. 2 b (nyt) 

En udledning kan kun friholdes fra 
kravene i denne artikel, når den i 
henseende til mængde eller koncentration 
ikke udgør nogen aktuel eller fremtidig 
risiko for at forårsage en forringelse af 
kvaliteten i det modtagende grundvand.

Or. en

Begrundelse

Det ny stk. 4 indfører en bestemmelse, der forbyder dispensationer, med mindre udledningen 
er så lille, at den ikke vil påvirke grundvandets kvalitet.

Ændringsforslag af Gyula Hegyi

Ændringsforslag 180
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
De forudgående undersøgelser, der 
henvises til i artikel 6, omfatter en 
undersøgelse af de hydrogeologiske forhold 
i det pågældende område, jordbundens og 
undergrundens mulige rensekapacitet og 
risikoen for forurening og ændring af 
grundvandskvaliteten gennem udledning, 
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og de skal godtgøre, om udledning af 
stoffer til grundvandet er en 
tilfredsstillende løsning set fra miljøets 
synspunkt.

Or. en

Begrundelse

Formålet med dette ændringsforslag er at være i overensstemmelse med direktiv 80/68/EØF. 

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 181
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterne træffer i 
overensstemmelse med artikel 10 i direktiv 
2000/60/EF foranstaltninger med henblik 
på at sikre, at omkostninger, der skyldes 
forurening af grundvandet, betales af 
forureneren.
Er produktion eller anvendelse af 
produkter, der handles på det indre 
marked, kilden til en forurening af 
grundvandet, træffer Kommissionen 
foranstaltninger til at pålægge denne 
forureningskilde med en passende og 
proportional afgift.

Or. nl

Begrundelse

Rammedirektivet om vand forpligter medlemsstaterne til at lade udgifterne ved forbrug af 
vand gå videre på grundlag af princippet om at "forureneren betaler". Inden 2010 skal 
medlemsstaterne oplyse, hvordan de vil gennemføre dette. Privates og kommuners 
ukrudtsbekæmpelse med kemiske bekæmpelsesmidler er en væsentlig kilde til forurening af 
grundvandet. Også de såkaldte miljøvenlige alternativer skader grundvandet meget - selv om 
de er bedre for faunaen.
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Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 182
Artikel 6 a (ny)

Artikel 6a
Forskning og oplysning

Kommissionen fremmer i forståelse med 
medlemsstaterne oplysningen om allerede 
eksisterende metoder til måling og 
beregning af parametrene for beskrivelse 
og kontrol af grundvandet samt ny 
forskning til forbedring af de disponible 
teknologier for overvågning og forvaltning 
af grundvandsforekomsterne og deres 
kvalitet.

Or. es

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 183
Artikel 6 b (ny)

Artikel 6b
Beskyttelse af kurbade og helsebringende 

kilder
Kommissionen og medlemsstaterne 
fastlægger en fælles metode til definition af 
beskyttelsesområderne for de vandførende 
lag, som forsyner kurbade og 
helsebringende kilder, med henblik på at 
sikre, at disse beskyttelsesområder 
respekteres i forbindelse med industri- og 
byplanlægning.

Or. es

Begrundelse

Kurbade og helsebringende kilder er ikke taget med i Kommissionens forslag, selv om det 
drejer sig om det vand, der har den højeste kvalitet i EU. Det er nødvendigt at sikre en særlig 
beskyttelse af de vandførende lag, der forsyner disse, og træffe forebyggende foranstaltninger 
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på overfladen.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 184
Artikel 8, stk. 1 a (nyt)

Rådet fastlægger en fælles metode til 
katalogisering af vandførende lag med 
henblik på udviklingen af Inspire-
programmet. Medlemsstaterne påbegynder 
indsamlingen af data i dette øjemed fra 
datoen for dette direktivs ikrafttræden.

Or. es

Begrundelse

Der er behov for fastlæggelse af en metode til indsamling af data med henblik på indførelsen 
af Inspire-programmet vedrørende bl.a. digitalisering af data for grundvandsforekomster, der 
for tiden er under behandling i Europa-Parlamentet. Det er med dette for øje nødvendigt, at 
medlemsstaterne begynder at involvere sig i metodologien for indsamling af data.

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 185
Bilag I, del A (ny)

Erstatter ordførerens ændringsforslag 30

A. Klassificering og bedømmelse af de 
truede grundvandsforekomsters tilstand
Efter fremlæggelse af resultaterne af 
bedømmelsen og klassificeringen på de 
enkelte målesteder på grundlag af 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 1-3, sker der 
en klassificering af den 
grundvandsforekomst eller den gruppe af 
grundvandsforekomster, der i henhold til 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EF er opført 
som truede.
Andelen af målesteder, der er opført som 
havende en god kemisk tilstand, er 
afgørende for klassificeringen af hele 
grundvandsforekomsten eller gruppen af 



AM\550205DA.doc PE 350.247v01-00

DA

grundvandsforekomster i tilfælde, hvor det 
kan bekræftes, at mindst 70 % af arealet i 
grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster opfylder kravene, 
og/eller at ikke mere end 30 km2 er belastet 
som forurenede zoner inden for 
grundvandsforekomsten, forudsat at de 
berørte dele af grundvandsforekomsten 
eller gruppen af grundvandsforekomster 
ikke hindrer, at den samlede 
grundvandsforekomst eller gruppen af 
grundvandsforekomster opfylder 
miljømålene og/eller, hvor dette er relevant, 
at bestemmelserne i artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF opfyldes.
De pågældende undersøgelser foretages i 
det øverste vandlag.

Or. de

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 186
Bilag I, del A (ny)

A.Klassificering og bedømmelse af de 
truede grundvandsforekomsters tilstand
Efter fremlæggelse af resultaterne af 
bedømmelsen og klassificeringen på de 
enkelte målesteder på grundlag af 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 1-3, sker der 
en klassificering af den 
grundvandsforekomst eller den gruppe af 
grundvandsforekomster, der i henhold til 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EF er opført 
som truede.
Andelen af målesteder, der er opført som 
havende en god kemisk tilstand, er 
afgørende for klassificeringen af hele 
grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster i tilfælde, hvor det 
kan bekræftes, at mindst 70 % af arealet i 
grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster opfylder kravene. 
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Or. de

Begrundelse

Et enkelt dårligt målested er ikke tilstrækkeligt til at klassificere hele grundvandsforekomsten 
som dårlig. Det vil ikke være korrekt, hvis dette målested ikke er repræsentativt for den 
samlede grundvandsforekomst eller en væsentlig del af den. Den foreslåede bestemmelse skal 
sikre målestedets repræsentativitet ved vurdering af grundvandets tilstand.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 187
Bilag I, tabel, række 1, kolonne 1 og 2

Forurenende stof Kvalitetskrav Forurenende stof Kvalitetskrav
Nitrater 50 mg/l Nitrater 0 - 10 mg/l

Or. da

Begrundelse

Mht. Nitrater:
Kvælstof optræder i vores grundvand uden menneskelig indblanding. Selv under urørt skov 
kan der måles udstrømning af kvælstof fra rodzonen i størrelsesordnen 5 kg. N pr. hektar. Det 
betyder, at der kan forekomme kvælstof i grundvandet i størrelsesordenen 10 milligram/liter.
Det er imidlertid langt fra den grænseværdi på 50 milligram/liter som Kommissionen forslår.
Når der kan konstanteres over 10 milligram/liter i grundvandet, er der derfor god grund til at 
gribe ind, fordi det må være udtryk for unødig forurening.
Samtidig kan grundvandet være helt fri for nitrat - i disse tilfælde skal der gribes ind når en 
stigende forurening i området 0 - 10 milligram/liter.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 188
Bilag 1, tabel, række 1, kolonne 3

Bemærkninger udgår
Kvalitetskravet gælder alle 
grundvandsforekomster, bortset fra 
nitratsårbare områder ifølge direktiv 
91/676/EØF. For disse områder finder 
artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 
2000/60/EF anvendelse.
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Or. de

Begrundelse

En bibeholdelse af denne sætning ville medføre, at der ikke skulle træffes foranstaltninger for 
en grundvandsforekomst, der i følge grundvandsdirektivet er anerkendt som værende "i god 
tilstand", mens der for den samme situation i følge nitratdirektivet allerede skulle have været 
iværksat foranstaltninger. Slettelsen af sætningen skal derfor tilvejebringes ligebehandling i 
såvel vurdering som i fremgangsmåde.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 189
Bilag I, tabel, række 1, kolonne 3

Bemærkninger Bemærkninger

Kvalitetskravet gælder alle 
grundvandsforekomster, bortset fra 
nitratsårbare områder ifølge direktiv 
91/676/EØF. For disse områder finder 
artikel 4, stk. 1, litra c), i direktiv 
2000/60/EF anvendelse.

Når der konstateres over 10 eller en 
stigning i intervallet 0-10, skal der gribes 
ind overfor landbrugsdriften.

Or. da

Begrundelse

Mht. Nitrater:
Kvælstof optræder i vores grundvand uden menneskelig indblanding. Selv under urørt skov 
kan der måles udstrømning af kvælstof fra rodzonen i størrelsesordnen 5 kg. N pr. hektar. Det 
betyder, at der kan forekomme kvælstof i grundvandet i størrelsesordenen 10 milligram/liter.
Det er imidlertid langt fra den grænseværdi på 50 milligram/liter som Kommissionen forslår.
Når der kan konstanteres over 10 milligram/liter i grundvandet, er der derfor god grund til at 
gribe ind, fordi det må være udtryk for unødig forurening.
Samtidig kan grundvandet være helt fri for nitrat - i disse tilfælde skal der gribes ind når en 
stigende forurening i området 0 - 10 milligram/liter.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 190
Bilag I, tabel, række 2, kolonne 1 og 2

Forurenende stof Kvalitetskrav Forurenende stof Kvalitetskrav
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Aktive stoffer i 
pesticider, herunder 
deres relevante 
omdannelses-, 
nedbrydnings- og 
reaktionsprodukter

0,1 µg/l Aktive stoffer i 
pesticider, herunder 
deres relevante 
omdannelses-, 
nedbrydnings- og 
reaktionsprodukter

Mindst målelige 
nivau

Or. da

Begrundelse

Mht. Pesticider:
Når vi måler om der er pesticider i grundvandet, skal det i virkeligheden opfattes som et 
fuldskalaforsøg. Dette skal forstås således, at når pesticidet efter regelret brug kan spores i 
grundvandet, er det et bevis for, at det faktisk ender i grundvandet. Konsekvensen af dette bør 
derfor være, at brugen af produktet øjeblikkeligt ophører.
Det mindst målelige niveau af forurening i vores grundvand varierer fra forskellige pesticider 
og deres nedbrydningsprodukter, hvor nogle kan spores under 0,1 mg/liter, og 
målemetoderne bliver heldigvis stadig bedre.

Ændringsforslag af Jens-Peter Bonde

Ændringsforslag 191
Bilag I, tabel, række 2, kolonne 3

Bemærkninger Bemærkninger

Når der konstateres aktive stoffer som f.eks. 
pesticider i grundvandet skal der indføres et 
øjeblikkeligt forbud mod anvendelsen af 
disse forureningskilder.

Or. da

Begrundelse

Mht. Pesticider:
Når vi måler om der er pesticider i grundvandet, skal det i virkeligheden opfattes som et 
fuldskalaforsøg. Dette skal forstås således, at når pesticidet efter regelret brug kan spores i 
grundvandet, er det et bevis for, at det faktisk ender i grundvandet. Konsekvensen af dette bør 
derfor være, at brugen af produktet øjeblikkeligt ophører.
Det mindst målelige niveau af forurening i vores grundvand varierer fra forskellige pesticider 
og deres nedbrydningsprodukter, hvor nogle kan spores under 0,1 mg/liter, og 
målemetoderne bliver heldigvis stadig bedre.
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Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 192
Bilag I, tabel, række 2, kolonne 3

Bemærkninger Bemærkninger

Hvor drikkevandskravene for pesticider 
eller deres relevante omdannelsesprodukter 
er strengere end 0,1 µg/l, gælder 
drikkevandsstandarderne som kvalitetskrav 
for god tilstand.

Or. en

Begrundelse

Drikkevandskrav kan være og er i visse tilfælde strengere end på grund af mulige skadelige 
helsbredsvirkninger. Der bør også gælde et krav på 0,5 mg/l for totale 
pesticidkoncentrationer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 193
Bilag I, række 2 a (ny)

Forurenende stof Kvalitetskrav
Totale 
koncentrationer af 
pesticider/omdannel
ses-produkterx

0,5 µg/l

Or. en
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Begrundelse

Drikkevandskrav kan være og er i visse tilfælde strengere end på grund af mulige skadelige 
helsbredsvirkninger. Der bør også gælde et krav på 0,5 mg/l for totale 
pesticidkoncentrationer.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 194
Bilag 1, fodnote 21

21 Hvis det for en given 
grundvandsforekomst skønnes, at 
grundvandskvalitetskravene vil kunne 
medføre, at miljømålene i artikel 4 i 
direktiv 2000/60/EF ikke opfyldes for 
tilknyttede overfladevande, eller at der sker 
en signifikant forringelse i sådanne 
forekomsters økologiske eller kemiske 
kvalitet eller en signifikant beskadigelse af 
terrestriske økosystemer, som er direkte 
afhængige af grundvandsforekomsten, 
opstilles strengere tærskelværdier i 
overensstemmelse med nærværende 
direktivs artikel 4 og bilag IV.

udgår

Or. nl

Begrundelse

Denne fodnote fastlægger, at kvalitetsgrænsen for nitrat er 50 mg/l, men at denne skal 
sænkes, hvis det er økologisk nødvendigt. Dette er strengere end nitratdirektivet, der 
fastsætter 50 mg/l af hensyn til folkesundheden. Det må hindres, at der i direktiver om samme 
spørgsmål anføres forskellige målsætninger. 

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 195
Bilag I, fodnote 22

22  Overholdelse af kravene baseres på en 
sammenligning med det aritmetiske 
gennemsnit af overvågningsværdierne ved 
hvert af prøvetagningsstederne i den 

udgår
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grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, der er 
karakteriseret som værende truet ifølge den 
analyse, der skal udføres efter artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Denne fodnote er for vigtig til at blive anbragt i en fodnote i et bilag. Diskutere vurderingen 
af målte data i forhold til kravene i en særskilt artikel eller i et særskilt bilag. 
Vurderingsmetoden må også kunne anvendes på andre forurenende stoffer. Det skal undgås, 
at dataudjævning bevirker, at man overser flaskehalse. Derfor er den indføjet som et stk. i 
artikel 3, litra c) (ny)

Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 196
Bilag I, fodnote 22

22Overholdelse af kravene baseres på en 
sammenligning med det aritmetiske 
gennemsnit af overvågningsværdierne ved 
hvert af prøvetagningsstederne i den 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, der er 
karakteriseret som værende truet ifølge den 
analyse, der skal udføres efter artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EF.

22Overholdelse af kravene vurderes i 
overensstemmelse med Bilag V 2.4.5 til 
direktiv 2000/60/EF, artikel 4, litra) i 
nærværende direktiv samt den 
fællesskabslovgivning, hvorfra kravene 
stammer.

Or. en

Begrundelse

Kommisionens fodnote betyder, at overskridelse af et kvalitetskrav ét sted i en 
grundvandsforekomst ville resultere i, at forekomsten klassificeres som værende i dårlig 
tilstand, selv om kravene ikke overskrides andre steder i forekomsten. En sådan "one-out all-
out"-tilgang ville betyde, at mange grundvandsforekomster blev klassificeret som "dårlige" på 
grund af strengt lokale overskridelser, og resultatet ville blive et vildledende syn på 
grundvandskvaliteten generelt og manglende overensstemmelse med Vandrammedirektivet og 
anden fællesskabslovgivning (f.x. nitratdirektivet).

Dette ændringsforslag ville (sammen med ændringsforslaget til artikel 4) sikre, at 
klassificeringen repræsenterer grundvandsforekomstens samlede kvalitet. (Specifikke, lokale 
forureninger - "hotspots" - kan tackles ved at vende tendensen og forebygge/begrænse 
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forureningen, og de bør kun have indflydelse på tilstanden, når de er tilstrækkeligt omfattende 
til at påvirke målsætningerne for "god tilstand").

Ændringsforslag af Christa Klaß

Ændringsforslag 197
Bilag I, række 2 a - 2 i (nye)

Erstatter ændringsforslag 33 af ordføreren

Aktive stoffer i pesticider 
i alt

0,5 µg/l Summen af pesticider inkl. virksomme 
metabolitter

Ammonium 0,5 mg/l

Arsen 10 µg/l

Cadmium 1,0 µg/l

Bly 10 µg/l

Minimumsliste over stoffer eller ioner, der 
forekommer naturligt eller som følge af 
menneskelig virksomhed

Chlorid 250 mg/l

Sulfat 240 mg/l

Aluminium 0,2 mg/l

Som indikatorværdier

Or. de

Begrundelse

Denne tabel føjes til del B i bilag I. Som allerede sagt i forbindelse med artikel 3, er det 
nødvendigt i hele Europa at fastsætte fælles standarder for den gode kemiske tilstand, der 
skal nås inden år 2015, hvis man vil forhindre miljødumping og ulige konkurrencevilkår. Til 
det formål blev minimumsparametrene overtaget fra bilag III. Koncentrationsværdierne er 
human- og økotoksilogisk begrundet og definerer faren ved en forurening, altså overgangen 
til den dårlige tilstand.

Da det er umuligt at måle og at overvåge samtlige forurenende stoffer, har man brug for 
indikatorer, der viser, om bestemte forurenende stoffer er til stede i grundvand og eventuelt 
også giver oplysning om herkomst. De tre stoffer, der i denne forbindelse er opført i bilag I, 
er egnede som indikatorer herfor.

Endvidere blev også summen af pesiticider med deres virksomme stoffer opført som 
parameter, da belastningen ofte ikke kan føres tilbage på kun ét pesticid.
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 198
Bilag II

VURDERING AF GRUNDVANDETS 
KEMISKE TILSTAND FOR 

FORURENENDE STOFFER, SOM IKKE 
ER OMFATTET AF 

EF-KVALITETSKRAV

FÆLLES KRITERIER FOR 
INDFØRELSE AF TÆRSKELVÆRDIER 
FOR VURDERING AF GRUNDVANDS 

KEMISKE TILSTAND

Vurderingsproceduren for kontrol med 
overholdelsen af kravene til god kemisk 
tilstand for grundvand med hensyn til 
forurenende stoffer, som ikke er omfattet af 
EF-kvalitetskrav, gennemføres for alle 
grundvandsforekomster, der er 
karakteriseret som truede, og for hvert af 
de forurenende stoffer, som bidrager til, at 
den eller de pågældende 
grundvandsforekomster karakteriseres som 
sådan.

1. Tærskelværdier afledes af 
medlemsstaterne i overensstemmelse med 
følgende fremgangsmåde:

I vurderingsproceduren tages der navnlig 
hensyn til:
a) oplysninger indsamlet som led i den 
karakterisering, der skal foretages efter 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EF og afsnit 2.1 
og 2.2 i bilag II hertil

i) karakteristik af den eller de 
grundvandsforekomster, som 
tærskelværdierne skal finde anvendelse 
på;

b) miljømål og andre vandbeskyttelseskrav 
på nationalt, fællesskabs- eller 
internationalt plan

ii) de pågældende forurenende stoffer 
egenskaber, og

c) relevante oplysninger om det 
forurenende stofs eller hermed beslægtede 
stoffers toksikologi, økotoksikologi, 
persistens og bioakkumulationspotentiale

iii) overvågningsstedernes placering.

d) de skønnede mængder og 
koncentrationerne af forurenende stoffer, 
som er overført fra grundvandsforekomsten 
til de tilknyttede overfladevande og/eller 
afhængige terrestriske økosystemer

En tærskelværdi repræsenterer den 
koncentration af et forurenende stof, 
som, hvis den blev overskredet, ville 
indicere en risiko for at:x

e) den skønnede påvirkning fra mængderne 
og koncentrationerne af de forurenende 
stoffer som fastslået under litra d) på de 
tilknyttede overfladevande og afhængige 

a) en eller flere af de betingelser der er 
anført i tabel 2.3.2 i Bilag V til direktiv 
2000/60/EF ikke er opfyldt, eller
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terrestriske økosystemer
f) en vurdering af, baseret på litra d) og e), 
om koncentrationerne af de forurenende 
stoffer i grundvandsforekomsten er 
sådanne, at de vil kunne medføre, at 
miljømålene i artikel 4 i direktiv 
2000/60/EF ikke opfyldes for tilknyttede 
overfladevande, eller at der sker en 
signifikant forringelse i sådanne 
vandområders økologiske eller kemiske 
kvalitet eller en signifikant beskadigelse af 
terrestriske økosystemer, som er direkte 
afhængige af grundvandsforekomsten.

b) forsyningerne af drikkevand ikke 
beskyttes i overensstemmelse med 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EF.

Or. en

Begrundelse

Ændringsforslaget styrker og forenkler den af Kommissionen foreslåede fælles 
fremgangsmåde for afledning af tærskelværdier. Det forlanger at medlemsstaterne 
koncentrerer sig om hvad der er vigtigt for en bestemt grundvandsforekomst, hvilke risici de 
forurenende stoffer udgør, og hvordan tærskelværdien måles. Det knytter også en forbindelse 
mellem tærskelværdier og "god tilstand" i Vandrammedirektivets forstand og tilføjer en 
betingelse for beskyttelse af drikkevandsressourcer i overensstemmelse med 
Vandrammedirektivet.

At indføre fælles krav ville være ensbetydende med at se bort fra foranderligheden i 
grundvands naturlige kvalitet, ikke blot forekomsterne imellem, men inden for samme 
forekomst (klorid kan således variere naturligt fra 20 mg/l til over 10.000 mg/l inden for en 
afstand af 10 km). Grundvandets rolle som bærer af økosystemer o.a. varierer også. At 
gennemtvinge fælles krav ville være som at standardisere sko til en eneste størrelse og samme 
desi. Sommetider ville de stramme, til andre tider være for løse.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 199
Bilag II, stk. 2, litra f a (nyt)

. fa) en vurdering af disse koncentrationer i 
relation til målene i artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF om vandforekomster brugt til 
udvinding af drikkevand.

Or. en
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Begrundelse

Aspektet med grundvand som kilde for drikkevandsforsyningen bør indgå i vurderingen.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 200
Bilag II, stk. 2, litra f a (nyt)

fa) en vurdering af disse koncentrationer i 
relation til målene i artikel 7 i direktiv 
2000/60/EF om vandforekomster brugt til 
udvinding af drikkevand.

Or. en

Begrundelse

Aspektet med grundvand som kilde for drikkevandsforsyningen bør indgå i vurderingen.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 201
Bilag II, punkt 2, litra f b (nyt)

fb) de målte eller beregnede mængder og 
koncentrationer af forurenende stoffer i 
kilderne for den offentlige 
drikkevandsforsyning;

Or. en

Begrundelse

Aspektet med grundvand som kilde for drikkevandsforsyningen bør indgå i vurderingen.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 202
Bilag II, punkt 2, litra f b (nyt)

fb) de målte eller beregnede mængder og 
koncentrationer af forurenende stoffer i 
kilderne for den offentlige 
drikkevandsforsyning;
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Or. en

Begrundelse

Aspektet med grundvand som kilde for drikkevandsforsyningen bør indgå i vurderingen.

Ændringsforslag af Dimitrios Papadimoulis

Ændringsforslag 203
Bilag III

Bilag III udgår

Or. en

Begrundelse

Grundlaget for valget af en kerne-liste over forurenende stoffer er ikke specificeret og virker 
vilkårligt. Vandrammedirektivet forlanger, at medlemsstaterne skal tage ethvert forurenende 
stof i betragtning, som bringer indfrielsen af dets miljømålsætninger i fare. Dette er den mest 
omkostningseffektive tilgang til miljøbeskyttelse. Indførelsen af en kerne-liste over 
forurenende stoffer oven på den risikobaserede tilgang vil indebære nye omkostninger uden 
ekstra miljøgevinster.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 204
Bilag III, del A.1, tabel, række 4

Stof eller ion Stof eller ion

Chlorid

Or. de

Begrundelse

Det er ikke rigtigt at karakterisere klorid som et forurenende stof, da der endnu ikke 
foreligger humantoksiologiske værdier for klorid i drikkevand. Således er klorid f. eks. ikke 
medtaget i direktiv 2003/40/EF af 16. maj 2003 og kan derfor ikke anses for at være en kritisk 
bestanddel. Mineralvand kan f.eks. have et kloridindhold på indtil 5,1 g/l.

Endvidere er en karakterisering heller ikke logisk på baggrund af at klorid ikke hører til 
blandt de forurenende stoffer, der er nævnt i i EU's vandrammedirektiv 200/60/EF i bilag 
VIII, og at selv de der nævnte "farlige" forurenende stoffer ikke alle er medtaget i udkastet til 
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grundvandsdirektiv.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 205
Bilag III, del A.1, tabel, række 4

Stof eller ion Stof eller ion

Chlorid

Or. es

Begrundelse

Den pågældende tabel omfatter ionerne klorid og sulfat, som i overskriften til bilaget og i de 
af direktivets artikler, der henviser dertil, betegnes som forurenende stoffer. Denne betegnelse 
kan diskuteres (de er ikke medtaget i bilag VIII til rammedirektivet 2000/60/EF), og 
fastholdelse af disse elementer i tabellen kan få uønskede konsekvenser:

a) I artikel 4, stk. 3, nævnes muligheden for, at Kommissionen kan foreslå et direktiv om 
ændring af bilag I, dvs. med fastsættelse af faste kvalitetsstandarder for klorider og sulfater. 
Dette vil ikke give nogen mening, eftersom der er taler om stoffer, som forekommer naturligt i 
grundvand mange steder i EU i væsentlige, høje og meget høje koncentrationer.

b) De nævnte stoffer vil skulle tages med i tendensanalyserne (jf. bilag IV.1.1 og artikel 4, stk. 
1) og dermed være omfattet af forpligtelsen til at vende tendensen, hvis man kommer ned på 
75% af kvalitetsstandarden eller tærskelværdien.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 206
Bilag III, del A.1, tabel, række 7

Stof eller ion Stof eller ion

Sulphat

Or. es

Begrundelse

Den pågældende tabel omfatter ionerne klorid og sulfat, som i overskriften til bilaget og i de 
af direktivets artikler, der henviser dertil, betegnes som forurenende stoffer. Denne betegnelse 
kan diskuteres (de er ikke medtaget i bilag VIII til rammedirektivet 2000/60/EF), og 
fastholdelse af disse elementer i tabellen kan få uønskede konsekvenser:
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a) I artikel 4, stk. 3, nævnes muligheden for, at Kommissionen kan foreslå et direktiv om 
ændring af bilag I, dvs. med fastsættelse af faste kvalitetsstandarder for klorider og sulfater. 
Dette vil ikke give nogen mening, eftersom der er tale om stoffer, som forekommer naturligt i 
grundvand mange steder i EU i væsentlige, høje og meget høje koncentrationer.

b) De nævnte stoffer vil skulle tages med i tendensanalyserne (jf. bilag IV.1.1 og artikel 4, stk.
1) og dermed være omfattet af forpligtelsen til at vende tendensen, hvis man kommer ned på 
75% af kvalitetsstandarden eller tærskelværdien

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 207
Bilag III, del A.1, tabel, række 7

Stof eller ion Stof eller ion

Sulphat

Or. es

Begrundelse

I nogle medlemsstater skyldes dannelsen af sulfater i grundvandet naturlige årsager, ikke 
forurening.

Ændringsforslag af Holger Krahmer

Ændringsforslag 208
Bilag III, del A.1, tabel, række 7

Stof eller ion Stof eller ion

Sulfat

Or. de

Begrundelse

Stoffet "sulfat" bør stryges af listen i bilag III, eftersom sulfat ikke har nogen toksisk virkning, 
og derfor ikke bør karateriseres som skadestof. Desuden er naturlige sulfatforekomster meget 
udbredte i Europa. Sulfat er også en vigtig bestanddel af naturligt mineralvand (se direktiv 
2003/40/EF af 16. maj 2003).
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 209
Bilag III, del A.1, tabel, række 7 a (ny)

Stof eller ion Stof eller ion

Fosfor

Or. da

Begrundelse

Fosfor udgør både aktuelt og på længere sigt en alvorlig trussel mod grundvandets kemiske 
kvalitet.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 210
Bilag III, del A.1, tabel, række 7 b (ny)

Stof eller ion Stof eller ion

Kobber

Or. da

Begrundelse

De tilføjede stoffer udgør på sigt en trussel for grundvandets kemiske kvalitet.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 211
Bilag III, del A.1, tabel, række 7 c (ny)

Stof eller ion Stof eller ion

Zink

Or. da

Begrundelse

De tilføjede stoffer udgør på sigt en trussel for grundvandets kemiske kvalitet.
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Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 212
Bilag III, del A.1, tabel, række 7 d (ny)

Stof eller ion Stof eller ion

Aluminium

Or. da

Begrundelse

De tilføjede stoffer udgør på sigt en trussel for grundvandets kemiske kvalitet.

Ændringsforslag af Johannes Blokland

Ændringsforslag 213
Bilag III, del B, punkt 1.2

1.2. Oplysninger om hver enkelt 
grundvandsforekomst, der karakteriseres 
som truet, navnlig forekomsternes størrelse, 
forholdet mellem grundvandsforekomsterne 
og de tilknyttede overfladevande og 
afhængige terrestriske økosystemer, og, for 
naturligt forekommende stoffer, 
baggrundsniveauerne herfor i 
grundvandsforekomsterne.

1.2. Oplysninger om hver enkelt 
grundvandsforekomst, der karakteriseres 
som truet, navnlig forekomsternes størrelse, 
forholdet mellem grundvandsforekomsterne 
og de tilknyttede overfladevande og 
afhængige terrestriske økosystemer, 
anvendelse af grundvandet til kilde for 
vand, der er bestemt til menneskeligt 
forbrug, og, for naturligt forekommende 
stoffer, baggrundsniveauerne herfor i 
grundvandsforekomsterne.

Or. nl

Begrundelse

Da grundvand i Den Europæiske Union er den vigtigste kilde til drikkevand, må 
medlemsstaterne anføre, om en grundvandsforekomst, der karakteriseres som truet, også 
anvendes som kilde til drikkevand, som ligeledes fastsat i artikel 7, stk. 1, i direktiv 
2000/60/EF.

Ændringsforslag af Dan Jørgensen

Ændringsforslag 214
Bilag III, del B, punkt 2.2

2.2. Forholdet mellem tærskelværdier og, for 
naturligt forekommende stoffer, de 

2.2. Forholdet mellem tærskelværdier og, for 
naturligt forekommende stoffer, de 
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observerede baggrundsniveauer. observerede baggrundsniveauer. I det 
omfang, der ikke er kendte 
baggrundsniveauer i grundvandet for 
naturligt forekommende stoffer, fastsættes 
baggrundsniveauerne efter bedste faglige
skøn.

Or. da

Begrundelse

I en række tilfælde vil man ikke kende baggrundsniveauet før efter længere tids overvågning -
for nogle grupper af grundvandsforekomster kan det derudover være vanskeligt at finde 
forekomster, hvor et naturligt baggrundsniveau kan måles. I begge situationer vil det være 
nødvendigt at fastsætte baggrundsniveauer ud fra kvalificerede faglige skøn.

Ændringsforslag af Dorette Corbey 

Ændringsforslag 215
Bilag III, del B, punkt 2.3.

2.3. Beskrivelse af, hvordan der ved 
opstillingen af tærskelværdierne er taget
hensyn til de økonomiske og sociale 
omkostninger.

2.3. Indsatsprogrammet, som 
medlemsstaterne skal etablere, indeholder 
et ræsonnement over beskrivelsen af, 
hvordan der ved opstillingen af 
tærskelværdierne tages hensyn til de 
økonomiske og sociale omkostninger i 
vurderingen af foranstaltninger med det 
sigte at opnå en god tilstand

Or. en

Begrundelse

Økonomiske og sociale omkostninger bør ikke indgå i overvejelserne om at indføre 
tærskelværdier, men bør tages i betragtning, når det vurderes, hvilke foranstaltninger der kan 
træffes for at opnå en god tilstand.

Ændringsforslag af Ria Oomen-Ruijten

Ændringsforslag 216
Bilag III, del B, punkt 2.3

2.3. Beskrivelse af, hvordan der ved 
opstillingen af tærskelværdierne er taget

2.3. Indsatsprogrammet, som 
medlemsstaterne skal etablere, indeholder 
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hensyn til de økonomiske og sociale 
omkostninger.

et ræsonnement over beskrivelsen af, 
hvordan der ved opstillingen af 
tærskelværdierne tages hensyn til de 
økonomiske og sociale omkostninger i 
vurderingen af foranstaltninger med det 
sigte at opnå en god tilstand.

Or. en

Begrundelse

Økonomiske og sociale omkostninger bør ikke indgå i overvejelserne om at indføre 
tærskelværdier, men bør tages i betragtning, når det vurderes, hvilke foranstaltninger der kan 
træffes for at opnå en god tilstand.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 217
Bilag III a (nyt)

BILAG IIIa
Stoffer man skal hindre når grundvandet

1. Stoffer, der opfylder kriterierne for at 
klassificeres som kræftfremkaldende, 
havende mutagene egenskaber eller som 
giftige for reproduktionen kategori 1 eller 2 
i overensstemmelse med direktiv 
67/548/EØF;
2. Stoffer, som er persistente, 
bioakkumulerbare eller giftige;
3. Stoffer, som er meget persistente og 
meget bioakkumulerbare;
4. Stoffer, som potentielt kan få hormonale 
funktioner i akvatiske biota til at bryde 
samme;
5. Stoffer, som giver anledning til samme 
mål af bekymring som stoffer nævnt i 
punkterne 1-4, eller
6. Stoffer, hvis nedbrydningsprodukter 
lever op til nogen af ovennævnte 
egenskaber.

Or. en
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Ændringsforslag af Chris Davies

Ændringsforslag 218
Bilag IV

BILAG IV BILAG IV

BESTEMMELSE AF VÆSENTLIGE OG 
VEDVARENDE OPADGÅENDE 

TENDENSER OG VENDING HERAF 

BESTEMMELSE AF VÆSENTLIGE OG 
VEDVARENDE OPADGÅENDE 

TENDENSER OG VENDING HERAF 
1. BESTEMMELSE AF VÆSENTLIGE 
OG VEDVARENDE OPADGÅENDE 
TENDENSER

1. BESTEMMELSE AF VÆSENTLIGE 
OG VEDVARENDE OPADGÅENDE 
TENDENSER

Punkterne 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 udgår Med det formål at identificere væsentlige 
og vedvarende opadgående tendenser i 
koncentrationen af ethvert forurenende stof 
i grundvand vælger medlemsstaterne 
overvågningshyppighed og -steder, som 
kan:
- tilvejebringe de oplysninger, der er 
nødvendige for at sikre, at opadgående 
tendenser som følge af menneskelig 
indvirkning kan skelnes fra naturlig 
variation med den nødvendige sikkerhed og 
præcision
- muliggøre identifikation af opadgående 
tendenser tilstrækkelig tidligt til at 
gennemføre foranstaltninger til at vende 
tendensen med det mål at forebygge, eller i 
så vid udstrækning som muligt at mildne de 
miljømæssigt signifikante skadelige 
vikrninger for grundvandskvaliteten.
Der anvendes overvågnings- og 
analysemetoder, der er i overensstemmelse 
med relevante internationale eller nationale 
standarder med det formål at sikre adgang 
til data af samme videnskabelige kvalitet og 
med samme grad af sammenlignelighed.

2. UDGANGSPUNKTER FOR AT VENDE 
TENDENSEN

2. UDGANGSPUNKTER FOR AT VENDE 
TENDENSEN

Punkterne 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
udgår

Udgangspunktet for at vende tendensen 
nås, når koncentrationen af et forurenende 
stof når 75 % af enhver kvalitetsstandard 
eller tærskelværdi, hvis overskridelse 
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medfører miljømæssig signifikant skade for 
grundvandskvaliteten, medmindre:
- et tidligere udgangspunkt er nødvendigt 
for at gøre det muligt at indsætte 
omkostningseffektive foranstaltninger med 
det mål at forebygge, eller i så vid 
udstrækning som muligt at mildne de 
miljømæssigt signifikante skadelige 
virkninger for grundvandskvaliteten
- et andet udgangspunkt er påkrævet på 
grund af tekniske vanskeligheder med at 
måle tilstedeværelsen af en tendens i den 
pågældende koncentration, eller
- forøgelsesgraden og reversibiliteten af 
tendensen er således, at et senere 
udgangspunkt for foranstaltninger til at 
vende tendensen stadig vil gøre det muligt 
at indsætte omkostningseffektive 
foranstaltninger med det mål at forebygge, 
eller i så vid udstrækning som muligt at 
mildne de miljømæssigt signifikante 
skadelige virkninger for 
grundvandskvaliteten.

Medlemsstaterne offentliggør i 
vandområdeplanerne i henhold til 
artikel 13 i direktiv 2000/60/EU en 
oversigt over grundene til at vælge de 
udvalgte udgangspunkter.

Or. en

Begrundelse

Kommissionens forslag om at medtage fastsatte overvågningsfrekvenser og udgangspunkter 
for foranstaltninger til at vende tendensen kan medføre forsinkelser i opdagelsen af 
miljømæssigt signifikante tendenser og hindre, at der i tide tages skridt til at ændre dem og 
dermed undgå betydelig miljøskade. Faste overvågningsfrekvenser kan også føre til, at der 
ikke vil være et tilstrækkeligt kontrolniveau til at karakterisere en tendens. Det er ikke en 
omkostningseffektiv eller videnskabelig sikker tilgang.

I dette ændringsforslag fastsættes det, at medlemsstaterne vælger overvågningsfrekvenser og 
udgangspunkter til at vende tendensen i tide til at hindre, at de medfører betydelige 
miljøskader. For at sikre en konsistent tilgang skal medlemsstaterne endvidere fastsætte 
frekvenser og udgangspunkter ved hjælp af fælles kriterier. De rette frekvenser og 
udgangspunkter afhænger endelig af karakteristikken af de relevante grundvandsforekomster 
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og forurenende stoffer.

Ændringsforslag af Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Ændringsforslag 219
Bilag IV, punkt 1.2, litra a

a) vurderingen baseres på de aritmetiske 
gennemsnit af gennemsnitsværdierne for 
de enkelte overvågningssteder i hver 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, beregnet på 
grundlag af en kvartalsmæssig, halvårlig 
eller årlig overvågningsfrekvens

a) evalueringen af målingerne under 
overvågningsprogrammerne baseres på en 
analyse af tendenser i hvert enkelt 
målepunkt i hver grundvandsforekomst eller 
gruppe af grundvandsforekomster.

Or. en

Begrundelse

Hvis målingerne beregnes over en længere tids gennemsnit, vil det betyde, at væsentlige 
koncentrationer af forurenende stoffer kan blive "fortyndet" på grund af selve den anvendte 
metode.

Ændringsforslag af María Sornosa Martínez

Ændringsforslag 220
Bilag IV, punkt 1.2, litra a

a) vurderingen baseres på de aritmetiske 
gennemsnit af gennemsnitsværdierne for de 
enkelte overvågningssteder i hver 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, beregnet på 
grundlag af en kvartalsmæssig, halvårlig 
eller årlig overvågningsfrekvens

a) vurderingen baseres på de aritmetiske 
gennemsnit af gennemsnitsværdierne for de 
enkelte overvågningssteder i hver 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, beregnet på 
grundlag af en kvartalsmæssig, halvårlig 
eller årlig overvågningsfrekvens. Det må 
sikres, at overvågningsstederne er 
sammenlignelige.

Or. es

Begrundelse

Den naturlige kemiske sammensætning af grundvandet varierer meget, ikke kun fra forekomst 
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til forekomst, men også inden for den samme grundvandsforekomst. Der er f.eks. kemiske 
forskelle mellem det grundvand, som befinder sig tæt på overfladen, og det, som ligger 
dybere. En korrekt vurdering forudsætter derfor, at overvågningsstederne er sammenlignelige 
med hensyn til f.eks. de geologiske forhold.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 221
Bilag IV, punkt 1.2, litra c, indledning

c) Minimumsantallet af dataværdier og 
tidsseriernes minimumslængde er anført i 
følgende tabel. Tidsserierne må ikke 
overskride 15 år.

c) Minimumsantallet af dataværdier og 
tidsseriernes minimumslængde er anført i 
følgende tabel. Tidsserierne må ikke 
overskride 6 år.

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overéns med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 222
Bilag IV, punkt 1.2, litra c, tabel, række 1, kolonne 2

Overvågningsfrek
vens

Mindste antal år Overvågningsfrek
vens

Mindste antal år

Årlig 8 Årlig 6

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overéns med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 223
Bilag IV, punkt 1.2, litra c, tabel, kolonne 3

Overvågningsfrek
vens

Største antal år Overvågningsfrek
vens

Største antal år

Årlig 15 Årlig 6
Halvårlig 15 Halvårlig 6
Kvartalsmæssig 15 Kvartalsmæssig 6

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overéns med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.

Ændringsforslag af Cristina Gutiérrez-Cortines

Ændringsforslag 224
Bilag IV, punkt 1.6 a (nyt)

1.6a. I forbindelse med en kvantitativ 
vurdering af grundvandsforekomster 
fastlægger medlemsstaterne i samarbejde 
med de kompetente organer 
vandbalancerne og -niveauerne for 
grundvandet under anvendelse af relevante 
indikatorer, der er fastsat under 
hensyntagen til historiske data og de 
overvågningsnetværk, der er udviklet til 
formålet.

Or. es

Begrundelse

Medlemsstaterne er via de kompetente organer dem, som ligger inde med den største viden 
om grundvandets udvikling, tilvejebragt gennem kontrol- og overvågningsnetværkerne. Der 
bør tages hensyn til, at de vandførende lag er indbyrdes forskellige på grund af den store 
geologiske uensartethed, der kendetegner Europa.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 225
Bilag IV, punkt 2.3, indledning

2.3. Minimumsantallet af måleværdier og 
minimumslængden af tidsserier til analyse af 
en vending af tendensen gennem årene 
omfatter og afhænger af den 
overvågningsfrekvens, der er valgt i 
overensstemmelse med punkt 1.2, litra c), i 
dette bilag, og er anført i følgende tabel.
Tidsserierne må ikke overskride 30 år.

2.3. Minimumsantallet af måleværdier og 
minimumslængden af tidsserier til analyse af 
en vending af tendensen gennem årene 
omfatter og afhænger af den 
overvågningsfrekvens, der er valgt i 
overensstemmelse med punkt 1.2, litra c), i 
dette bilag, og er anført i følgende tabel.
Tidsserierne må ikke overskride 6 år.

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overéns med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.

Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 226
Bilag IV, punkt 2.3, tabel, række 1, kolonne 2

Overvågnings-
frekvens

Mindste antal år Overvågnings-
frekvens

Mindste antal år

Årlig 14 Årlig 6

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overéns med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.
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Ændringsforslag af Richard Seeber

Ændringsforslag 227
Bilag IV, punkt 2.3, tabel, kolonne 3

Overvågnings-
frekvens

Største antal år Overvågnings-
frekvens

Største antal år

Årlig 30 Årlig 6
Halvårlig 30 Halvårlig 6
Kvartalsmæssig 30 Kvartalsmæssig 6

Or. de

Begrundelse

Når der allerede er fastsat nye tidsrum, bør disse stemme overens med den planlagte 
tidsrytme på 6 år.


