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Or. de

Pagrindimas

The new Directive goes beyond the scope of Article 17 of Directive 2000/60/EC and also
contains provisions concerning the transition from and the preservation of the achievements 
made under the groundwater Directive 80/68/EEC, which expires by 2013 at the latest, with 
the aim of preventing or restricting input of hazardous substances. In addition, the aim is also 
to prevent not only the pollution but, in particular, the deterioration of groundwater caused 
by further discharges.
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Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 63
1 konstatuojamoji dalis

(1) Požeminis vanduo yra vertingas gamtos 
išteklis, kuris turėtų būti saugomas nuo 
taršos.

(1) Požeminis vanduo yra vertingas gamtos 
išteklis, kuris turėtų būti saugomas nuo 
taršos.

Tai ypač svarbu dėl nuo vandens 
priklausomų ekosistemų ir požeminio 
vandens naudojimo tiekiant žmonėms 
vartoti skirtą vandenį.

Or. nl

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey

Pakeitimas 64
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a)Požeminis vanduo turi buti 
apsaugomas taip, kad geros kokybės 
geriamas vanduo būtų gaunamas 
naudojant paprastą valymą, kaip nurodyta 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 2 ir 3 
dalyse.

Or. en

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 65
1 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(1a) Švaraus požeminio vandens kiekis 
Europoje greitai mažėja ir tai kelia pavojų 
ateities kartų aprūpinimui natūraliu 
geriamuoju vandeniu, be to, rizikuojama 
negrąžinamai prarasti gamtos paveldą bei 
jos teikiamus malonumus.
Siekiant įtraukti į direktyvą požeminio 
vandens ekosistemų kokybės vertinimo 
kriterijus ir nuostatas dėl požeminio 
vandens ekosistemų apsaugos nuo jų 
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būklės blogėjimo, reikia toliau tęsti tyrimus.

Or. en

Pagrindimas

Groundwater natural resources should be protected also as ecosystems. The protection of 
groundwater should not be restricted to the good chemical status of the subterranean 
resources but also one should prevent the loss of functionality of this resource and the 
maintenance of the diversity of ecosystems, both within subsurface aquifer and the overlying 
layer of earth.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 66
3 konstatuojamoji dalis

(3) Kad būtų apsaugota visa aplinka ir ypač 
žmonių sveikata, reikėtų vengti, stabdyti ir 
mažinti kenksmingų teršalų koncentraciją 
požeminiame vandenyje.

(3) Kad būtų apsaugota visa aplinka ir ypač 
žmonių sveikata, būtina vengti, stabdyti ir 
mažinti žalingų teršalų koncentraciją 
požeminiame vandenyje.

Pagrindiniai požeminio vandens taršos 
šaltiniai yra atliekos, oro užterštumas, 
žemės ūkio veikla ir transportas. Šiuo metu 
šias sritis didžia dalimi reglamentuoja EB 
teisės aktai. Požeminio vandens apsauga 
turėtų būti užtikrinta remiantis vienodais 
visoms šioms sritims nustatytais 
standartais.

Or. de

Pagrindimas

There must be standard provision for the protection of groundwater under other EC or EU 
water legislation, particularly in order to avoid duplication. In establishing these provisions, 
the EU must itself apply the precautionary principle, i.e. aim for the highest level of 
protection for groundwater. Otherwise, Member States will be unable to guarantee the high 
quality of groundwater and drinking water enjoyed hitherto. The EC's landfill directive and 
its implementing rules do not provide that level of protection

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 67
3 a konstatuojamoji dalis (nauja)
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(3a) Požeminio vandens telkiniai saugotini 
siekiant užtikrinti Europos žemės ūkio, 
kuris yra esminė kovos su dykumų 
susidarymu priemonė, perspektyvumą.
Požeminius vandeninguosius geologinių 
klodų sluoksnius reikia saugoti nuo per 
didelio eksploatavimo, kadangi tai gali 
lemti jų užterštumą, labai sumažinti jų 
tėkmę arba net sukelti nykimą.

Or. es

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 68
4 konstatuojamoji dalis

(4) 2000 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje 
2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
numatytos plataus masto priemonės, skirtos 
požeminiam vandeniui apsaugoti ir 
išsaugoti. Šios direktyvos 17 straipsnyje 
numatyta, kad reikėtų patvirtinti požeminio 
vandens taršos prevencijos ir ribojimo 
priemones, įskaitant geros cheminės būklės 
nustatymo kriterijus ir žymios nuolat 
didėjančios taršos tendencijų ir taršos lygio, 
kuriam esant būtina pradėti keisti 
didėjančios taršos tendenciją, nustatymo 
kriterijus.

(4) 2000 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje 
2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
numatytos plataus masto priemonės, skirtos 
požeminiam vandeniui apsaugoti ir 
išsaugoti. Šios direktyvos 17 straipsnyje 
numatyta, kad reikėtų kad reikėtų patvirtinti 
požeminio vandens taršos prevencijos ir 
ribojimo priemones. Šiomis priemonėmis 
siekiama užtikrinti gerą požeminio vandens 
cheminę būklę, kaip numatyta 4 straipsnio 
1b dalyje.
Pagal 4 straipsnio 1 dalies b punktą, 
valstybės narės turi: i) neleisti teršalams 
patekti į požeminį vandenį ir blogėti visų 
požeminio vandens telkinių būklei arba tai 
riboti ir  ii) saugoti, tausoti ir atkurti visus 
požeminio vandens telkinius siekiant geros 
požeminio vandens kokybės.

Or. da
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Pagrindimas

The Commission’s reference to the provisions of the water framework directive is a distortion 
of the directive’s requirements concerning the adoption of specific measures for the 
prevention and control of groundwater pollution.  
Article 17 of the water framework directive reads: ‘The European Parliament and the 
Council shall adopt specific measures to prevent and control groundwater pollution. Such 
measures shall be aimed at achieving the objective of good groundwater chemical status in 
accordance with Article 4(1)(b)....’
The Commission’s draft directive gives the following misleading description of Article 17 of 
the water framework directive: ‘The European Parliament and the Council shall adopt 
specific measures to prevent and control groundwater pollution by defining common criteria 
on good chemical status and on quality trends’.
In the Commission proposal the definition of common criteria on good chemical status and on 
quality trends is therefore the same as specific measures to prevent and control groundwater 
pollution. This is not, of course, the case.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 69
4 konstatuojamoji dalis

(4) 2000 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje 
2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
numatytos plataus masto priemonės, skirtos 
požeminiam vandeniui apsaugoti ir 
išsaugoti. Šios direktyvos 17 straipsnyje 
numatyta, kad reikėtų patvirtinti požeminio 
vandens taršos prevencijos ir ribojimo 
priemones, įskaitant geros cheminės būklės 
nustatymo kriterijus ir žymios nuolat 
didėjančios taršos tendencijų ir taršos lygio, 
kuriam esant būtina pradėti keisti 
didėjančios taršos tendenciją, nustatymo 
kriterijus.

(4) 2000 m. spalio 23 d. Tarybos direktyvoje 
2000/60/EB, nustatančioje Bendrijos 
veiksmų vandens politikos srityje pagrindus, 
numatytos plataus masto priemonės, skirtos 
požeminiam vandeniui apsaugoti ir 
išsaugoti. Šios direktyvos 17 straipsnyje 
numatyta, kad reikėtų patvirtinti požeminio 
vandens taršos prevencijos ir ribojimo 
priemones, įskaitant geros cheminės būklės 
nustatymo kriterijus ir žymios nuolat 
didėjančios taršos tendencijų ir taršos lygio, 
kuriam esant būtina pradėti keisti 
didėjančios taršos tendenciją, nustatymo 
kriterijus. Taip pat reikia nustatyti 
vandeningųjų sluoksnių vandens išteklių 
sumažėjimo poveikio aplinkai įvertinimo 
kriterijus. Pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 
straipsnį privaloma stebėti kiekybinę 
požeminio vandens būklę.

Or. es



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 6/98 AM\

LT

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 70
5 konstatuojamoji dalis

keičia pranešėjo pateiktą 5 pakeitimą

(5) Siekiant pateikti požeminio vandens 
telkinių cheminės būklės vertinimo 
kriterijus reikėtų nustatyti kokybės 
standartus, ribines vertes ir vertinimo 
metodus.

(5) Būtina nustatyti požeminio vandens
kokybės standartus ir vertinimo metodus, 
kad pagal vienodus standartus būtų galima 
įvertinti ir apibūdinti požeminio vandens ir 
požeminio vandens telkinių cheminę būklę.
Tačiau minimalūs požeminio vandens 
apsaugos standartai Europos Sąjungoje 
neturėtų iškraipyti konkurencijos.
Priemonės, kurių bus imtasi siekiant 
užtikrinti gerą požeminio vandens kokybę, 
pareikalaus nemažų investicijų. Tam tikrais 
atvejais susiduriantieji su papildomomis 
sąnaudomis turėtų gauti pagalbą iš 
atitinkamų finansavimo mechanizmų, 
numatytų naujoje finansinėje 
perspektyvoje.

Or. de

Pagrindimas

Unchanged

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 71
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant pateikti požeminio vandens
telkinių cheminės būklės vertinimo 

(5) Požeminio vandens kokybės standartai ir 
vertinimo metodai turi būti nustatomi 



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 7/98 AM\

LT

kriterijus reikėtų nustatyti kokybės 
standartus, ribines vertes ir vertinimo 
metodus.

skaidriai siekiant įvertinti ir apibūdinti 
požeminio vandens telkinių cheminę būklę.
Tai atliekant reikia remtis atitinkamais 
minimaliais standartais, kad būtų užkirstas 
kelias konkurencijos Europos Sąjungoje 
iškraipymams.

Or. de

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 72
5 konstatuojamoji dalis

(5) Siekiant pateikti požeminio vandens 
telkinių cheminės būklės vertinimo kriterijus 
reikėtų nustatyti kokybės standartus, ribines 
vertes ir vertinimo metodus.

(5) Reikia tobulinti kokybės standartus ir 
įvertinimo metodus, kad būtų suteikti 
kriterijai požeminio vandens telkinių 
cheminei būklei įvertinti.

Or. da

Pagrindimas

It is absolutely absurd to talk about limit values for groundwater pollution. Groundwater is 
polluted as soon as active substances can be measured in groundwater. Since measuring 
techniques are constantly being developed and improved, no fixed limit value should be set 
for pollution, but measurements should be based on the minimum measurable level.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 73
5 a konstatuojamoji dalis (nauja)

keičia pranešėjo pateiktą 6 pakeitimą

(5a) Siekiant užtikrinti požeminio vandens 
apsaugą kai kuriose srityse gali reikėti 
keisti ūkininkavimo ar miškininkystės 
metodus, o tai galėtų nulemti mažesnes 
pajamas. Šį klausimą reikėtų spręsti 
kuriant kaimo vystymo planus atsižvelgiant 
į reformuotą BŽŪP.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 74
6 konstatuojamoji dalis

(6) Reikia nustatyti bet kokių pastebimo ir 
ilgesnį laiką trunkančio teršalų 
koncentracijos didėjimo tendencijų 
kriterijus ir kriterijus, kuriuos reikia taikyti 
nustatant, nuo kokio lygio reikia pradėti 
mažinti taršos didėjimo tendencijas, 
atsižvelgiant į galimą neigiamą poveikį 
atitinkamoms vandens ekosistemoms arba 
nuo jų priklausomoms sausumos 
ekosistemoms.

Išbraukta.

Or. da

Pagrindimas

As soon as unnecessary pollution of groundwater is observed, action must be taken to control 
the sources of pollution. It is unacceptable for action to control the sources of pollution to 
have to wait for pollution to continue to rise.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 75
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

keičia pranešėjo pateiktą 8 pakeitimą

(7a) Būtina patikslinti, kokias medžiagas 
išleisti turi būti neleidžiama ir kokių 
medžiagų išleidimas turi būti ribojamas, 
ypač atsižvelgiant į mokslines išvadas dėl 
abejones keliančių medžiagų, pavyzdžiui, 
endokrininių veikliųjų medžiagų1.
(1) Išsamesnė informacija apie tai pateikta 
1998 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl endokrinus ardančių 
cheminių medžiagų (OL C 341, 1998 11 9, 
p. 37) ir 2000 m. spalio 26 d. rezoliucijoje 
dėl Komisijos komunikato apie Bendrijos 
strategiją dėl endokrinus ardančių 
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medžiagų, kurios, manoma, kenkia žmonių 
ir laukinių gyvūnų endokrininių sistemų 
veiklai (OL C 197, 2001 7 12, p. 409).

Or. de

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 76
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalies f punktą požeminio 
vandens saugojimas ir papildymas turi būti 
traktuojami kaip leistina veikla, kuriai 
būtina gauti leidimą, ir pripažinti vertingu 
vandens išteklių valdymo būdu.

Or. en

Pagrindimas

In the criteria for good chemical status a reference is made to 50 mg/l for nitrates and 0.1 
microgram/l for pesticides. Additionally, via a reference to the WFD, it is stated that 
groundwater quality may not interfere with the ecological quality of the surface water. This 
amendment creates a link with the use of groundwater as source of the drinking water supply 
in the criteria for assessing good groundwater chemical status.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson

Pakeitimas 77
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) pagal Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalies f punktą požeminio 
vandens saugojimas ir papildymas turi būti 
traktuojami kaip turint leidimą leistina 
veikla ir pripažinti vertingu vandens 
išteklių valdymo būdu.

Or. en

Justification

Artificial recharge is already a widely used practice across Europe. This recital aims at ensuring 
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that artificial recharge of aquifers is confirmed in its use for sustainable water resources 
management. It also complements Article 6 of the present directive.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 78
7 a konstatuojamoji dalis (nauja)

(7a) kai įmanoma, valstybės narės turi 
taikyti esamas statistines procedūras, jei jos 
atitinka tarptautinius standartus ir 
prisideda prie valstybių narių ilgalaikės 
stebėsenos rezultatų palyginamumo;

Or. nl

Justification

Attention and effort should be concentrated on achieving the objectives. Unnecessary 
bureaucracy, such as the duplication of statistical procedures, should be avoided.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 79
1 straipsnis

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

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

a) geros požeminio vandens cheminės 
būklės nustatymo kriterijai; ir 

a) geros požeminio vandens cheminės 
būklės nustatymo kriterijai;

b) pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
teršalų koncentracijos didėjimo tendencijų 
nustatymo kriterijai ir kriterijai, kuriuos 
reikia taikyti nustatant, nuo kokio lygio 
reikia pradėti mažinti taršos didėjimo 
tendencijas.

b) pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
teršalų koncentracijos didėjimo tendencijų 
nustatymo kriterijai ir kriterijai, kuriuos 
reikia taikyti nustatant, nuo kokio lygio 
reikia pradėti mažinti taršos didėjimo 
tendencijas. ir 

Šioje direktyvoje taip pat nustatomas 
reikalavimas drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

c) reikalavimas drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

Or. nl
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Justification

Establishing requirements for indirect discharges is one of the main objectives of this 
directive and should be put on the same footing as the objectives set out in subparagraphs (a) 
and (b).

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 80
1 straipsnio 2 dalis

Šioje direktyvoje taip pat nustatomas 
reikalavimas drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

Šioje Direktyvoje patikslinamas Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies bi punkto 
reikalavimas užkirsti kelią teršalų 
patekimui į požeminį vandenį ir visų 
požeminio vandens telkinių būklės 
blogėjimui arba juos riboti.

Or. en

Justification

Indirect discharges is a new concept and should be introduced. The Water Framework Directive 
uses only the general term input and the specific term direct discharge.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 81
1 straipsnio a punktas

a) geros požeminio vandens cheminės 
būklės nustatymo kriterijai; ir 

a) požeminio vandens be nereikalingų 
teršalų įvertinimo kriterijai; ir 

Or. da

Justification

It is crucial that groundwater should be assessed to be clean, i.e. without pollution from 
substances attributable to human agency. This applies, for example, to pesticides, nitrogen or 
other substances alien to the environment that are recorded in groundwater and that derive 
from agricultural or industrial activity.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 82
1 straipsnio b dalis
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b) pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
teršalų koncentracijos didėjimo tendencijų 
nustatymo kriterijai ir kriterijai, kuriuos 
reikia taikyti nustatant, nuo kokio lygio 
reikia pradėti mažinti taršos didėjimo 
tendencijas.

b) taršos šaltinių kontrolės priemonių, 
taikytinų aptikus nereikalingų požeminio 
vandens teršalų, nustatymo kriterijai.

Or. da

Justification

As soon as unnecessary pollution of groundwater is observed, action must be taken to control 
the sources of pollution. It is unacceptable for action to control the sources of pollution to 
have to wait for pollution to continue to rise.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 83
1 straipsnio 2 dalis

Šioje direktyvoje taip pat nustatomas 
reikalavimas drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

Šioje direktyvoje patikslinamas Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies bi punkto 
reikalavimas drausti teršalų patekimą į 
požeminį vandenį arba jį riboti ir užkirsti 
kelią visų požeminio vandens telkinių 
būklės prastėjimui.

Or. en

Justification

The Directive should not introduce a new concept of 'indirect discharges'. The Water Framework 
Directive (WFD) only distinguishes between the general case of 'input' and the specific case of 
'direct discharge' of pollutants into groundwater.

The Directive should clarify the WFD obligations on substances 'to prevent' and substances 'to 
limit' and provide EU measures for achieving the prevent obligations in cases of European relevant 
pollutants. It should also clarify the WFD obligation of preventing the deterioration of chemical 
groundwater status. While some read this obligation as keeping the status quo, others read it as 
preventing deterioration from good to poor chemical status.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 84
1 straipsnio 2 dalis

Šioje direktyvoje taip pat nustatomas (ba) valstybės narės turi imtis priemonių 
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reikalavimas drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

programos drausti netiesioginį teršalų 
nuotėkį į požeminį vandenį arba jį riboti.

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Pakeitimas 85
1 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Šioje direktyvoje, kuria tobulinama 
Direktyva 2000/60/EB, daroma prielaida, 
kad valstybės narės ir už darnų vandens 
išteklių valdymą atsakingos institucijos 
imsis visų reikiamų priemonių požeminio 
vandens telkinių būklei apibūdinti ir 
patikrinti. Šios Direktyvos 2000/60/EB IV ir 
V prieduose išdėstytos priemonės apima 
požeminio vandens telkinių vietos ir ribų 
nustatymą, jų geologinį ir hidrologinį 
apibūdinimą, galimybę pasipildyti ir 
atsinaujinti, nuotėkio baseinus, vandens 
ėmimo vietas bei išeikvojimo ir taršos 
pavojus.

Or. es

Justification

Since this proposal is a further development of Directive 2000/60/EC, it should be made clear 
that some of the instruments of the Framework Directive are necessary for adequate 
protection of groundwater.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 86
2 straipsnio 1 dalis

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.

Išbraukta.

Or. en
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Justification

There is no need to introduce a new definition of 'threshold value', which is equivalent to ‘quality 
standard’.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 87
2 straipsnio 1 punktas

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.  

1. „Požeminio vandens kokybės standartai“ 
– tai aplinkosauginiai kokybės standartai, 
reiškiami tam tikrų teršalų arba teršalų 
grupės koncentracijos dydžiais arba 
požeminio vandens būklės prastėjimo 
rodikliais, kurie siekiant apsaugoti žmonių 
sveiktatą ir aplinką neturi būti viršijami ir 
kurie žymi geros ir prastos cheminės būklės 
skiriamąją ribą.

Or. de

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 88
2 straipsnio 1 dalis

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.  

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, grindžiama 
natūralia koncentracija, kurią viršijus 
požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.  

Or. nl

Justification

The definition fails to include a reference to the concentrations of naturally occurring 
substances. If a certain substance occurs naturally in a body of water, that body of water 
should not be labelled as 'having poor chemical status'.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 89
2 straipsnio 1 punktas

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 

1. ,,ribinė vertė“ – tai požeminio vandens 
teršalų koncentracijos riba, kurią viršijus 
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požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės.  

požeminio vandens telkinys arba telkiniai 
apibūdinami kaip prastos cheminės būklės, 
jei viršijamos ir geogeniškai apibrėžtos 
foninės vertės.

Or. de

Justification

Exceeding a threshold value cannot result in  poor status of the body of groundwater if the 
background concentration of a naturally occurring pollutant is not exceeded.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 90
2 straipsnio 2 dalis

2. ,,pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
taršos didėjimo tendencija“ – statistikos 
požiūriu didelis teršalo koncentracijos 
padidėjimas, palyginti su koncentracijos 
lygiu, užfiksuotu Direktyvos 2000/60/EB 8 
straipsnyje minimos stebėsenos programos 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

2. „nereikalinga tarša“ – tai aptiktos ne 
natūraliai požeminiame vandenyje 
atsiradusios medžiagos, įsigėrusios per 
viršutinį dirvožemio sluoksnį dėl žmogaus 
veiklos.

Or. da

Justification

Same justification as for Article 1(b).

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 91
2 straipsnio 2 dalis

2. ,,pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
taršos didėjimo tendencija“ – statistikos 
požiūriu didelis teršalo koncentracijos 
padidėjimas, palyginti su koncentracijos 
lygiu, užfiksuotu Direktyvos 2000/60/EB 8 
straipsnyje minimos stebėsenos programos 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

2.  ,,pastebimo ir ilgesnį laiką trunkančio 
taršos didėjimo tendencija“ – teršalo 
koncentracijos didėjimo tendencija, kelianti 
grėsmę siekiant Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalyje ir 7 straipsnyje minimų 
tikslų.

Or. en
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Pagrindimas

It is essential that pristine and near pristine groundwater are identified and given extra protection.
Establishing a high chemical status for pristine groundwater would provide this protection by 
making it possible to target measures for Europe’s remaining unpolluted groundwater bodies. In 
most cases high chemical status groundwater bodies will be found in areas already protected under 
existing EU legislation (Habitat, Birds, Drinking Water Directives). Therefore it will not provide 
any significant extra burden for Member States but rather guarantee consistency and integration 
between existing EU policies.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 92
2 straipsnio 2 dalis

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 
padidėjimas palyginti su koncentracija, 
nustatyta stebėsenos programos, minimos 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 
padidėjimas, keliantis grėsmę Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalyje ir 7 
straipsnyje išdėstytų tikslų įgyvendinimui.

Or. en

Justification

The environmental outcome of a "significant trend" should be the text rather than measurements 
which may not pay proper regard to the key objectives.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 93
2 straipsnio 2 dalis

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 
padidėjimas palyginti su koncentracija, 
nustatyta stebėsenos programos, minimos 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai ir 
aplinkosaugos atžvilgiu reikšmingas teršalo 
koncentracijos padidėjimas gruntiniame 
vandenyje.

Or. en
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Justification

An upward trend may be confidently detected as being present in groundwater but be of no 
environmental consequence. The Commission’s proposal to fix the date against which trends are 
assessed would exclude trend assessment of pollutants not monitored at the start of the monitoring 
programmes but identified later.  This would lead to incomplete environmental protection.

The proposed amendment requires Member States to focus their efforts on reversing trends which 
could have environmentally significant consequences. The amendment therefore ensures a 
proportionate approach that is environmentally- and cost- effective.

A starting point for trend reversal will need to be identified in the relevant Annex.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 94
2 straipsnio 2 dalis

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 
padidėjimas palyginti su koncentracija, 
nustatyta stebėsenos programos, minimos 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai ir 
aplinkosaugos atžvilgiu reikšmingas teršalo 
koncentracijos padidėjimas gruntiniame 
vandenyje.

Or. en

Justification

An upward trend may be confidently detected as being present in groundwater but be of no 
environmental consequence. The Commission’s proposal to fix the date against which trends are 
assessed would exclude trend assessment of pollutants not monitored at the start of the monitoring 
programmes but identified later.  This would lead to incomplete environmental protection.

The proposed amendment requires Member States to focus their efforts on reversing trends which 
could have environmentally significant consequences. The amendment therefore ensures a 
proportionate approach that is environmentally- and cost- effective. A starting point for trend 
reversal will need to be identified in the relevant Annex.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 95
2 straipsnio 2 dalis

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 

2. „akivaizdi ir nuolatinė didėjimo 
tendencija“ – bet koks statistiškai 
reikšmingas teršalo koncentracijos 
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padidėjimas palyginti su koncentracija, 
nustatyta stebėsenos programos, minimos 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
kokybės standartus ir ribines vertes.

padidėjimas palyginti su koncentracija, 
nustatyta stebėsenos programos, minimos 
Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnyje, 
įgyvendinimo pradžioje, atsižvelgiant į 
gruntinio vandens kokybės standartus.

Or. de

Justification

Editorial change to replace threshold values with the standard term 'groundwater quality 
standards', see Klaß report.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 96
2 straipsnio 3 dalis

3. „netiesioginis išleidimas į gruntinį 
vandenį“ – tai teršalų patekimas į gruntinį 
vandenį po to, kai jos prasisunkia per 
dirvožemį ar podirvį.

3. gruntinio vandens telkinio „gera 
cheminė būklė“ – tai gruntinio vandens 
telkinio cheminė sudėtis, nepakitusi dėl 
žmogaus veiklos arba labai mažai pakitusi 
palyginti su įprasta chemine sudėtimi 
įprastomis sąlygomis.

Or. en

Justification

It is essential that pristine and near pristine groundwater are identified and given extra protection.
Establishing a high chemical status for pristine groundwater would provide this protection by 
making it possible to target measures for Europe’s remaining unpolluted groundwater bodies. In 
most cases high chemical status groundwater bodies will be found in areas already protected under 
existing EU legislation (Habitat, Birds, Drinking Water Directives). Therefore it will not provide 
any significant extra burden for Member States but rather guarantee consistency and integration 
between existing EU policies.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 97
2 straipsnio 3 dalis

3. „netiesioginis išleidimas į požeminį 
vandenį“ – tai teršalų patekimas į gruntinį 
vandenį po to, kai jos prasisunkia per 
dirvožemį ar podirvį.

3. „netiesioginis išleidimas į požeminį 
vandenį“ – tai toks teršalų emisijos ir 
patekimo į gruntinį vandenį būdas, kuris 
nelaikytinas tiesioginiu išleidimu į gruntinį 
vandenį pagal Direktyvos 2000/60/EB 32 
straipsnio 2 dalį, tačiau sukeliantis 
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gruntinio vandens taršą ir blogėjimą.

Or. de

Justification

Editorial change, see also justification to Amendment 1 and justification in the Klaß report to 
the definition of deterioration.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 98
2 straipsnio 3 dalis

3. „netiesioginis išleidimas į požeminį 
vandenį“ – tai teršalų patekimas į gruntinį 
vandenį po to, kai jos prasisunkia per 
dirvožemį ar podirvį.

3. „teršalų patekimas į gruntinį vandenį“ –
tai netiesioginis ar netiesioginis žmogaus 
veiklos sukeltas teršalų išleidimas į gruntinį
vandenį.

Or. de

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 99
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. „Blogėjimas“ – tai bet koks žmonių 
veiklos nulemtas nepaliaujamas teršalų 
koncentracijos didėjimas gruntiniame 
vandenyje.

Or. de

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 100
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a. „Blogėjimas“ – tai bet koks akivaizdus 
gruntinio vandens telkinio būklės 
pasikeitimas iš geros į blogą.

Or. de

Justification

The water framework directive 2000/60/EC distinguishes between good and poor status of the 
body of groundwater. Deterioration is therefore a substantial change from good to poor 
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status.

Pakeitimą pateikė Niels Busk

Pakeitimas 101
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) „gruntinis vanduo“ – tai vanduo, kurio 
nuolatos yra prisotintas podirvis.  Į 
gruntinio vandens apibrėžimą neįeina 
vanduo, ištekantis iš drenažo vamzdžių ir 
esantis virš jų, bei paviršinis ir augmenijos 
šaknų zonoje esantis vanduo.

Or. en

Justification

This additional definition concerning water in and around drainage pipes will help to clarify the 
definition with respect to agricultural areas.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 102
2 straipsnio 3a dalis (nauja)

3a) „foninė koncentracija“ – tai kokios 
nors medžiagos koncentracija gruntinio 
vandens telkinyje, pagal kurią 
sprendžiama, kad nėra vandens sudėties 
pakitimų dėl žmogaus veiklos arba jie yra 
labai maži palyginti su įprasta vandens 
sudėtimi.

Or. en

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 103
2 straipsnio 3 b dalis (nauja)

3b) medžiagos „pradinė koncentracija“ 
gruntinio vandens telkinyje – vidutinė 
koncentracija, išmatuota 2007 m. ir 2008 
m. pagal Direktyvos dėl Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje 8 straipsnį įkurtų 
stebėsenos programų pagrindu.

Or. en
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Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 104
2 straipsnio 1a pastraipa (nauja)

Siekdamos vykdyti Direktyvos 2000/60/EB 
4 straipsnio 1 dalies bi punkte išdėstytą 
įsipareigojimą užkirsti kelią gruntinio 
vandens telkinių cheminės būklės 
blogėjimui, valstybės narės klasifikuoja 
geros cheminės būklės gruntinio vandens 
telkinius pagal informaciją, sukauptą 
įgyvendinant Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnį.
Gruntinio vandens telkinių klasifikacija 
peržiūrima ir, jei reikia, atnaujinama 
vadovaujantis Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio nuostatomis. Geros cheminės 
būklės gruntinio vandens telkiniai turi būti 
nustatomi kaip upių baseinų valdymo 
planų, nurodytų Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnyje ir VII priede, dalis. Apie geros 
cheminės būklės gruntinio vandens 
telkinius upių baseinų valdymo planuose 
pateikiama naudotų priemonių santrauka 
ir pastabos apie nepasiektus tikslus, 
nurodant priežastis.

Or. en

Justification

To clarify the application of the no-deterioration obligation and protects Europe’s remaining 
unpolluted groundwater from new contamination and filling up.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson
Pakeitimas 105

3 straipsnio -1 dalis (nauja)

Pagal Direktyvą 2000/60/EB, o ypač II 
priedo 2.1, 2.2, 2.3 ir 2.4 punktus, valstybės 
narės turi užtikrinti gruntinio vandens 
tausojamąjį naudojimą ir užkirsti kelią 
pernelyg intensyviam jo naudojimui, būklės 
blogėjimui ar šio vandens išnykimui.
Kadangi gruntinis vanduo sudaro 
geriamojo vandens ir žemės ūkyje 
naudojamo vandens išteklius, taip pat yra 
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pagrindinė vandens išteklių reguliavimo 
priemonė sausringose vietovėse, Komisija 
privalo užtikrinti, kad galiojančių teisės 
aktų būtų griežtai laikomasi.

Or. es

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 106
3 straipsnio a dalis

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta ar numatoma
koncentracija neviršija šio priedo 2 skiltyje 
nustatytų kokybės standartų;

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta koncentracija 
neviršija šio priedo 2 skiltyje nustatytų 
kokybės standartų;

Jei gruntinio vandens telkinyje ar telkinių 
grupėje natūralus teršalų lygis yra didesnis 
negu I priede nustatytas kokybės standartas 
arba papildomas atskiros šalies gruntinio 
vandens kokybės standartas pagal II priedo 
nuostatas, būklės pokyčio iš geros į blogą 
laipsnis nustatomas atsižvelgiant į 
natūralią vandens sudėtį ir nurodytus 
gruntinio vandens kokybės standartus.

Or. de

Justification

The sentence introduces a necessary provision on natural pollutant levels in groundwater 
known as 'background values'. Since the very different natural levels in Europe cannot be 
taken into account when setting quality standards, provision must be made to cover a 
situation in which the natural levels exceed the quality standards. In the event of this 
occurring in a body of groundwater or group of groundwater bodies, the higher natural levels 
should constitute the quality target. To avoid a situation where, in areas with natural levels 
above the quality standards, there is a tendency to discharge or deposit substances containing 
pollutants, further accumulation of pollutants in the groundwater should be prevented.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 107
3 straipsnio a punktas

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta ar numatoma 
koncentracija neviršija šio priedo 2 skiltyje 

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta ar numatoma 
koncentracija neviršija šio priedo 2 skiltyje 



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 23/98 AM\

LT

nustatytų kokybės standartų; nustatytų kokybės standartų;

Jeigu požeminio vandens telkinyje arba telkiniuose 
kenksmingų medžiagų sąlygotas natūralus teršalų 
kiekis viršija I priede numatytu požeminio vandens 
kokybės standartu arba II priede numatytu papildomu 
nacionaliniu požeminio vandens standartu nustatytą 
dydį, natūralus kiekis laikytinas požeminio vandens 
kokybės standartu.

Or. de

Justification

The sentence introduces a necessary provision on natural pollutant levels in groundwater 
known as 'background values'. Since the very different natural levels in Europe cannot be 
taken into account when setting quality standards, provision must be made to cover a 
situation in which the natural levels exceed the quality standards. In the event of this 
occurring in a body of groundwater or group of groundwater bodies, the higher natural levels 
plus 20% of the original value should constitute the quality target. This formula should take 
account of unavoidable inputs resulting form human activities but also avoid a situation 
where, in areas with natural levels above the quality standards, there is a tendency to 
discharge or deposit substances containing pollutants.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 108
3 straipsnio a punktas

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta ar numatoma 
koncentracija neviršija šio priedo 2 skiltyje 
nustatytų kokybės standartų;

a) šios direktyvos I priedo 1 skiltyje 
numatytų medžiagų nustatyta, įvertinta ar 
numatoma koncentracija neviršija šio priedo 
2 skiltyje nustatytų kokybės standartų;

Or. nl

Pagrindimas

The concentration is estimated by means of interpolation and/or extrapolation and then 
predicted.

Amendment by Richard Seeber

Pakeitimas 109
3 straipsnio 1a dalis (nauja)

Atitikimas standartams nustatomas 
kiekvienos požeminio vandens telkinio arba 
požeminio vandens telkinių grupės, kuris 
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(kuri) atlikus Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnyje numatytą analizę priskirtas 
(priskirta) rizikos grupei, mėginių ėmimo 
vietos stebėsenos parametrus lyginant su 
aritmetiniu vidurkiu. Pagal pavienėse 
mėginių ėmimo vietose atlikto matavimo 
rezultatus, neatitinkančius standartų, 
požeminio vandens būklę galima įvertinti 
tik tuomet, kai I priedo A dalyje numatytą 
patikrą atlikę specialistai patvirtina, kad 
mėginių ėmimo vieta yra reprezentatyvi 
vieta, pagal kurią galima spręsti apie 
požeminio vandens telkinio arba jo dalies 
užterštumo lygį. Valstybės narės pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 13 straipsnį 
reikalaujamuose upių baseinų valdymo 
planuose paskelbia visų požeminio vandens 
telkinių cheminė būklės įvertinimą, taip pat 
duomenis, kaip viršijančios reikšmės 
atskirose matavimo vietose prisideda prie 
bendros tam tikro požeminio vandens 
telkinio arba grupės požeminio vandens 
telkinių klasifikacijos. Valstybės narės 
patvirtina teisiškai privalomas geros 
cheminės būklės požeminio vandens 
telkinio klasifikacijos nuostatas. 

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pakeitimas 110
3 straipsnio 1 ba dalis (nauja)

ba) naujos valstybės narės tenkina 
Direktyvos (91/676/EEB) dėl nitratų ir 
Direktyvos (91/414/EEB) dėl pesticidų 
reikalavimus ir užtikrina, kad geriamo 
vandens ištekliai yra apsaugomi pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnį ir 4 
straipsnio 1 dalies c punktą, o kokybė yra 
gerinama siekiant sumažinti vandens 
valymą, kuris yra būtinas siekiant atitikti 
Direktyvoje 80/778/EEB, kurią iš dalies 
keičia Direktyva 98/83/EB, nustatytus 
standartus. 

Or. en
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Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 111
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Atitikimas standartams vertinamas 
palyginant atrinktos vietos matavimo 
rezultatus su geros būklės standartais ir 
kitų teršalų ribinėmis vertėmis.  Jei 
viršijamos ribinės vertės, tuomet turi būti 
imamasi veiksmų pagal priemonių 
programą. 

Or. en

Justification

This point was mentioned in Annex I, footnote 22. This footnote is too important to place in a 
footnote to an appendix. Discuss the assessment of measured data to standards in a separate article 
or annex. The assessment method must also be applicable to other pollutants. The footnote does not 
explain clearly how to assess to the standards. It must be prevented that data smoothing causes 
bottlenecks to be overlooked. There for it is added as a paragraph to Article 3.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 112
3 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Tokiais atvejais, kuomet vietos teršiamos 
ilgą laiką, prieš tai įvertinus pavojų 
sveikatai ir aplinkai požeminio vandens 
taršą vertina kompetentinga tarnyba, bet į 
ją neatsižvelgiama įvertinant požeminio 
vandens būklę.   Seniau užterštų vietų 
įvertinimo ir sanavimo kriterijai turėtų būti 
perkelti į valdymo planą pagal Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnį.
Siekiant išvalyti užterštas vietas, į 
priemonių programą gali būti įtraukti 
veiksmai ir veiksmai, kuriais būtų 
stabdomas taršos plitimas.  Ši nuostata 
nepažeidžia Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 4 ir 5 dalies nuostatų.  

Or. fr

Justification

The framework directive on water does not provide for a ‘recovery programme’ but 
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‘programmes of measures’, which include actions to be taken to achieve the objectives listed 
in the management plan.

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 113
3 straipsnio 1 ba dalis (nauja)

Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 1 dalyje 
kaip vandens telkiniai klasifikuojami 
požeminio vandens telkiniai taip pat 
atitinka direktyvos 7 straipsnio 2 dalies 
reikalavimus1.

OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

Or. nl

Pagrindimas

This additional clause is required because the reference in subparagraph (b) to Annex V of 
the Framework Water Directive is not sufficient in the case of drinking water.

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

Pakeitimas 114
3 a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Požeminio vandens cheminės būklės 
įvertinimas:
1. Įvertindamos požeminio vandens 
cheminę būklę valstybės narės klasifikuoja 
požeminio vandens telkinius esant geros 
cheminės būklės tuomet, kai požeminio 
vandens standartai ir ribinės vertės 
neviršija matavimo rezultatų, nustatytų 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį ir 
V priedą. 
2. Jei požeminio vandens kokybės 
standartas arba ribinė vertė viršija 
matavimo rezultatus, valstybės narės tiria, 
ar tai reiškia viršijimą.  
i) netenkinamos viena ar daugiau 
Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2,3,2 
lentelėje nustatytos geros požeminio 
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vandens cheminės būklės sąlygų, arba
ii) geriamojo vandens ištekliai neapsaugoti 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 
nuostatas.
3. Požeminio vandens telkinys bus laikomas 
blogos cheminės būklės tik tuomet, kai 2 
dalyje nurodyto tyrimo metu nustatoma, 
kad netenkinama viena arba daugiau 2 
dalies i punkto arba 2 dalies punkto sąlyga. 

Or. en

Justification

The technical challenges of understanding what is going on in the groundwater contained in 
underground strata are immense. For example, the quality of groundwater found by drilling down 
at one point and to one depth in a body of groundwater may be entirely different from the quality 
only a few metres away.  

This amendment ensures that Member States take the necessary action to assess whether the 
conditions required for good groundwater chemical status are being met.  It is based on an 
investigative approach to make a sensible and site-specific assessment of the true condition of a 
body of groundwater and adds a condition to protect drinking water sources in accordance with the 
WFD.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan 

Pakeitimas 115
3 a straipsnis (naujas) 

3a straipsnis
Požeminio vandens cheminės būklės 
įvertinimas:
1. Įvertindamos požeminio vandens 
cheminę būklę valstybės narės klasifikuoja 
požeminio vandens telkinius esant geros 
cheminės būklės tuomet, kai požeminio 
vandens standartai ir ribinės vertės 
neviršija matavimo rezultatų, nustatytų 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį ir 
V priedą. 
2. Jei požeminio vandens kokybės 
standartas arba ribinė vertė viršija 
matavimo rezultatus, valstybės narės tiria, 
ar tai reiškia viršijimą.  
i) jei netenkinamos viena ar daugiau 



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 28/98 AM\

LT

Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2,3,2 
lentelėje nustatytos geros požeminio 
vandens cheminės būklės sąlygų, arba
ii) geriamojo vandens ištekliai neapsaugoti 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 
nuostatas.
3. Požeminio vandens telkinys bus laikomas 
blogos cheminės būklės tik tuomet, kai 2 
dalyje nurodyto tyrimo metu nustatoma, 
kad netenkinama viena arba daugiau 2 
dalies i punkto arba 2 dalies punkto sąlyga. 

Or. en

Pagrindimas

The technical challenges of understanding what is going on in the groundwater contained in 
underground strata are immense. For example, the quality of groundwater found by drilling down 
at one point and to one depth in a body of groundwater may be entirely different from the quality 
only a few metres away.  

This amendment ensures that Member States take the necessary action to assess whether the 
conditions required for good groundwater chemical status are being met.  It is based on an 
investigative approach to make a sensible and site specific assessment of the true condition of a 
body of groundwater and adds a condition to protect drinking water sources in accordance with the 
WFD.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 116
3 a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Požeminio vandens cheminės būklės 
įvertinimas:
1. Įvertindamos požeminio vandens 
cheminę būklę valstybės narės klasifikuoja 
požeminio vandens telkinius esant geros 
cheminės būklės tuomet, kai požeminio 
vandens standartai ir ribinės vertės 
neviršija matavimo rezultatų, nustatytų 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį ir 
V priedą. 
2. Jei požeminio vandens kokybės 
standartas arba ribinė vertė viršija 
matavimo rezultatus, valstybės narės tiria, 
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ar tai reiškia viršijimą.  
i) jei netenkinamos viena ar daugiau 
Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2,3,2 
lentelėje nustatytos geros požeminio 
vandens cheminės būklės sąlygų, arba
ii) geriamojo vandens ištekliai neapsaugoti 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 
nuostatas.
3. Požeminio vandens telkinys bus laikomas 
blogos cheminės būklės tik tuomet, kai 2 
dalyje nurodyto tyrimo metu nustatoma, 
kad netenkinama viena arba daugiau 2 
dalies i punkto arba 2 dalies punkto sąlyga. 

Or. en

Justification

The technical challenges of understanding what is going on in the groundwater contained in 
underground strata are immense. For example, the quality of groundwater found by drilling down 
at one point and to one depth in a body of groundwater may be entirely different from the quality 
only a few metres away.  

This amendment ensures that Member States take the necessary action to assess whether the 
conditions required for good groundwater chemical status are being met.  It is based on an 
investigative approach to make a sensible and site specific assessment of the true condition of a 
body of groundwater and adds a condition to protect drinking water sources in accordance with the 
WFD.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 117
3 a straipsnis (naujas)

3a straipsnis
Požeminio vandens cheminės būklės 
įvertinimas:
1. Įvertindamos požeminio vandens 
cheminę būklę valstybės narės klasifikuoja 
požeminio vandens telkinius esant geros 
cheminės būklės tuomet, kai požeminio 
vandens standartai ir ribinės vertės 
neviršija matavimo rezultatų, nustatytų 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 straipsnį ir 
V priedą. 
2. Jei požeminio vandens kokybės 
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standartas arba ribinė vertė viršija 
matavimo rezultatus, valstybės narės tiria, 
ar tai reiškia viršijimą.  
i) jei netenkinamos viena ar daugiau 
Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2,3,2 
lentelėje nustatytos geros požeminio 
vandens cheminės būklės sąlygų, arba
ii) geriamojo vandens ištekliai neapsaugoti 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnio 
nuostatas.
3. Požeminio vandens telkinys bus laikomas 
blogos cheminės būklės tik tuomet, kai 2 
dalyje nurodyto tyrimo metu nustatoma, 
kad netenkinama viena arba daugiau 2 
dalies i punkto arba 2 dalies punkto sąlyga. 

Or. en

Justification

This amendment ensures that Member States take the necessary action to assess whether the 
conditions required for good groundwater chemical status are being met. It is based on an 
investigative approach to make a sensible and site specific assessment of the true condition of a 
body of groundwater and adds a condition to protect drinking water sources in accordance with the 
WFD.

Amendment by Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Franēoise 
Grossetźte 

Pakeitimas 118
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių
reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d.
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų
ribines vertes. Šios ribinės vertės inter alia 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo reikalavimus ir 
laikantis ribinių verčių nustatymą 
reguliuojančių bendrų ES teisės nuostatų, 
valstybės narės nustato ribines vertes 
kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje buvo 
įvertintas kaip veiksnys, lemiantis tai, kad 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei, 
kadangi požeminio vandens kokybė 
neatitinka geros cheminės būklės 
reikalavimų. Valstybės narės nustato bent 
šios direktyvos III priedo A.1 ir A.2 
skyriuose išvardytų visų nustatytų teršalų 
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naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

ribines vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Justification

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 119
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių
reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d.
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų
ribines vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo reikalavimus ir 
laikantis ribinių verčių nustatymą 
reguliuojančių bendrų ES teisės nuostatų, 
valstybės narės nustato ribines vertes 
kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje buvo 
įvertintas kaip veiksnys, lemiantis tai, kad 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei, 
kadangi požeminio vandens kokybė 
neatitinka geros cheminės būklės 
reikalavimų. Valstybės narės nustato bent 
šios direktyvos III priedo A.1 ir A.2 
skyriuose išvardytų visų nustatytų teršalų 
ribines vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

Or. en
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Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 120
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių
reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų
ribines vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje. 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo reikalavimus ir 
laikantis ribinių verčių nustatymą pagal 
naturalią medžiagų foninę koncentraciją 
reguliuojančių bendrų ES teisės nuostatų, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei, kadangi 
požeminio vandens kokybė neatitinka geros 
cheminės būklės reikalavimų. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų visų
nustatytų teršalų ribines vertes Šios ribinės 
vertės inter alia naudojamos atliekant 
požeminio vandes būklės apžvalgą, kaip 
numatyta Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio 2 dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission's proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values. The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive. Unlike common EU standards, this will provide a 
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flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional situations/conditions.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 121
4 straipsnio 1 dalies 1 papunktis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio
ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 

reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos
ir atsižvelgiant į ekonominius
bei socialinius kaštus, valstybės narės iki 
2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupe Valstybės narės 
nustato bent šios direktyvos III priedo A.1 ir 
A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandes 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje. 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio
ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 

reikalavimus laikantis šios Direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 

pagal naturalią medžiagų foninę 
koncentraciją nustato ribines vertes 
kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje buvo 
įvertintas kaip veiksnys, lemiantis tai, kad 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei. 
Valstybės narės nustato bent šios direktyvos 
III priedo A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų 
teršalų ribines vertes. Šios ribinės vertės 
inter alia naudojamos atliekant požeminio 
vandes būklės apžvalgą, kaip numatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 
dalyje. 

Or. en

Pagrindimas

Article 4 paragraph 1 states that economic and social costs can be taken into account to establish 
threshold values. However, natural background concentrations form the basis for the threshold 
values. Economic and social costs can be considered with regard to whether or not to take 
measures, but not to establish threshold values. These considerations will be added to Annex III 
(Part B) 2.3.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 122
4 straipsnio 1 dalies 1 punktas

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo reikalavimus ir 
laikydamosi ribinių verčių nustatymą 
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priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d.
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei.

reguliuojančių bendrų ES teisės nuostatų, 
valstybės narės per šešis mėnesius nuo šios 
direktyvos įsigaliojimo nustato ribines vertes 
kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje buvo 
įvertintas kaip veiksnys, keliantis pavojų, 
kad požeminio vandens telkinio ar telkinių 
vandens kokybė neatitiks geros cheminės 
būklės reikalavimų.

Valstybės narės nustato bent šios direktyvos 
III priedo A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų 
teršalų ribines vertes. Šios ribinės vertės 
inter alia naudojamos atliekant požeminio 
vandens būklės apžvalgą, kaip numatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 
dalyje.

Valstybės narės nustato bent visų šios 
direktyvos III priedo A.1 ir A.2 skyriuose 
išvardytų teršalų ribines vertes. Šios ribinės 
vertės inter alia naudojamos atliekant 
požeminio vandens būklės apžvalgą, kaip 
numatyta Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio 2 dalyje.

Or. en

Pagrindimas

The mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will 
provide a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which 
Member States will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their 
specific national and regional location and conditions.  

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 123
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos valstybės narės iki 
2005 m. gruodžio 22 d. nustato ribines 
vertes kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje 
buvo įvertintas kaip veiksnys, lemiantis tai, 
kad požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei. 
Valstybės narės nustato bent šios direktyvos 
III priedo A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų 
teršalų ribines vertes. Šios ribinės vertės 
inter alia naudojamos atliekant požeminio 
vandens būklės apžvalgą, kaip numatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 
dalyje.
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2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

Or. nl

Pagrindimas

These costs are, however, relevant when devising measures to be taken under the Framework 
Water Directive.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 124
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos valstybės narės iki 
2005 m. gruodžio 22 d. nustato ribines 
vertes kiekvieno teršalo, kuris jų teritorijoje 
buvo įvertintas kaip veiksnys, lemiantis tai, 
kad požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei. 
Valstybės narės nustato bent šios direktyvos 
III priedo A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų 
teršalų ribines vertes. Šios ribinės vertės 
inter alia naudojamos atliekant požeminio 
vandens būklės apžvalgą, kaip numatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 
dalyje.

Or. da

Pagrindimas

The possibility of including economic considerations when Member States are establishing 
threshold values that are an objective for groundwater quality may undermine the water 
framework directive. Threshold values must be set on the basis of quality considerations and 
not on the basis of the current or short-term willingness to undertake economic investment.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 125
4 straipsnio 1 dalis
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1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2006 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

Or. es

Pagrindimas

Article 4(1) sets 22 December 2005 as the deadline for establishing threshold values and 22 
June 2006 as the date by which this information should be provided to the Commission 
(Article 4(2).

These dates are too early, bearing in mind that, in order to establish the thresholds, it is 
necessary to determine the natural concentrations (base concentrations) and take account of 
the social and economic costs of these calculations. It does not make sense to adopt these 
deadlines when the framework directive on water (Article 8(2) allows until December 2006 
for the establishment of the networks for monitoring the chemical quality of water.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Amendment 126
4 straipsnio 1 dalis

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus, laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnio ir jos II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių 
reikalavimus laikydamosi šios direktyvos II 
priede išdėstytos tvarkos ir atsižvelgdamos į 
ekonominius bei socialinius kaštus, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
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nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje.

nustato ribines vertes kiekvieno teršalo, 
kuris jų teritorijoje buvo įvertintas kaip 
veiksnys, lemiantis tai, kad požeminio 
vandens telkinys ar telkiniai apibūdinami 
kaip priklausą rizikos grupei. Valstybės 
narės nustato bent šios direktyvos III priedo 
A.1 ir A.2 skyriuose išvardytų teršalų ribines 
vertes. Šios ribinės vertės inter alia 
naudojamos atliekant požeminio vandens 
būklės apžvalgą, kaip numatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje. Jeigu 
požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose natūralus geologinės kilmės 
teršalų kiekis viršija II priede numatytu 
nacionaliniu požeminio vandens kokybės 
standartu nustatytą dydį, natūralus kiekis 
laikytinas požeminio vandens kokybės 
standartu.

Or. de

Justification

The sentence introduces a necessary provision on natural pollutant levels in groundwater 
known as 'background values'.  Should the geogenically determined background values in a 
body of groundwater exceed the quality standards, the higher background values should 
constitute the quality target.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 127
4 straipsnio 1 a dalis (nauja)

1a. Atitinkamos valstybės narės, 
atsižvelgdamos į savo specifines 
nacionalines ir regionines sąlygas 
bendradarbiaudamos nustato 
tarptautiniame upės baseino rajone esančių 
požeminio vandens telkinių kokybės 
standartus, ribines vertes ir vertinimo 
metodus, kad būtų galima nustatyti 
požeminio vandens telkinių cheminės 
būklės vertinimo kriterijus.
Jeigu valstybės narės nesugeba to padaryti, 
jos gali kreiptis į Komisiją, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 12 straipsnyje. 
Komisija atsako per 6 mėnesius.
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Or. nl

Pagrindimas

The failure of Member States to agree should not result in no action being taken.

Pakeitimą pateikė Françoise Grossetête

Pakeitimas 128
4 straipsnio 1 dalies 1 a papunktis (naujas)

Valstybės narės gali numatyti, kad 
nustatant ribines vertes būtina atsižvelgti į 
natūraliai vandenyje esančių medžiagų 
kiekį.

Or. fr

Justification

When establishing threshold values, account must be taken of substances naturally present in 
water so as not to exclude any new human activity.

Pakeitimą pateikė Marie-Noëlle Lienemann

Pakeitimas 129
4 straipsnio 1 dalies 1 a papunktis (naujas)

Valstybės narės gali numatyti, kad 
nustatant ribines vertes būtina atsižvelgti į 
natūraliai vandenyje esančių medžiagų 
kiekį.

Or. fr

Pagrindimas

When establishing threshold values, natural levels in water must be taken into account so as 
not to exclude any new human activity. Thresholds (or quality standards) cannot be set 
arbitrarily at the level naturally present in water, as proposed by the rapporteur in his 
amendment 15
Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 130
4 straipsnio 1 dalies 1 a papunktis (naujas)

Jeigu valstybės narės nusprendžia nustatyti 
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ribines vertes, regioninės vandens išteklių 
valdymo įstaigos turi turėti galimybę 
nustatyti griežtesnes vertes, kai tai daryti 
būtina siekiant atitinkamame upės baseino 
rajone įgyvendinti Direktyvoje 2000/60/EB 
nustatytus aplinkos apsaugos tikslus.

Or. es

Justification

If the Member States choose to establish threshold values, regional water management bodies 
must be able to make them stricter to take account of vulnerable areas in the river basin 
districts under their authority, when this is necessary to achieve the environmental objectives
that have been set. This measure is consistent with the framework directive on water and it 
could be beneficial to include it in the groundwater directive.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 131
4 straipsnio 2 dalis

2. Ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 22 d.
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių ribines vertes jos nustatė. 
Valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje minimą informaciją apie 
kiekvieną sąraše esantį teršalą.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į upių 
baseinų valdymo planus, pateikia Komisijai 
sąrašą visų teršalų, kurių ribines vertes jos 
nustatė. Valstybės narės pateikia šios 
direktyvos III priedo B dalyje minimą 
informaciją apie kiekvieną sąraše esantį 
teršalą.

Or. en

Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.
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Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 132
4 straipsnio 2 dalis

2. Ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 22 d.
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių ribines vertes jos nustatė. 
Valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje minimą informaciją apie 
kiekvieną sąraše esantį teršalą.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į upių 
baseinų valdymo planus, pateikia Komisijai 
sąrašą visų teršalų, kurių ribines vertes jos 
nustatė. Valstybės narės pateikia šios 
direktyvos III priedo B dalyje minimą 
informaciją apie kiekvieną sąraše esantį 
teršalą.

Or. en

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 133
4 straipsnio 2 dalis 

2. Ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių ribines vertes jos nustatė. 
Valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje minimą informaciją apie 
kiekvieną sąraše esantį teršalą.

2. Valstybės narės, atsižvelgdamos į upių 
baseinų valdymo planus, pateikia Komisijai 
sąrašą visų teršalų, kurių ribines vertes jos 
nustatė. Valstybės narės pateikia šios 
direktyvos III priedo B dalyje minimą 
informaciją apie kiekvieną sąraše esantį 
teršalą.

Or. en

Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 134
4 straipsnio 2 dalis
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2. Ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių ribines vertes jos nustatė.
Valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje minimą informaciją apie 
kiekvieną sąraše esantį teršalą.

2. Ne vėliau kaip iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai sąrašą 
visų teršalų, kurių kiekis turi būti 
nustatytas.

Or. da

Pagrindimas

This amendment breaks with this principle. Instead, action must be taken as soon as pollution 
is recorded on the basis of the minimum measurable level.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 135
4 straipsnio 3 dalies 1 punktas

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

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 
straipsnį pateiktais apibendrinimais, 
Komisija gali paskelbti pranešimą ir 
prireikus pridėti pasiūlymą dėl teisės akto, iš 
dalies keičiančio šios direktyvos I priedą.

Or. en

Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 136
4 straipsnio 3 dalies 1 punktas

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 
straipsnį pateikta informacija, Komisija 
paskelbia pranešimą ir prireikus prideda 
pasiūlymą dėl direktyvos, iš dalies 

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 
straipsnį pateikta informacija, Komisija 
paskelbia pranešimą ir prireikus prideda 
pasiūlymą dėl teisės akto, iš dalies 
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keičiančios šios direktyvos I priedą. keičiančio šią direktyvą.

Or. en

Justification

This amendment will strengthen and simplify the Commission's proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values. The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive. Unlike common EU standards, this will provide a 
flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional situations/conditions

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 137
4 straipsnio 3 dalies 1 papunktis

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 dalies 
nuostatas pateikta informacija, Komisija 
paskelbia pranešimą ir prireikus pateikia 
pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies 
būtų keičiamas šios direktyvos I priedas.

3. Remdamasi valstybių narių pagal 2 dalies 
nuostatas paskelbtomis santraukomis, 
Komisija paskelbia pranešimą ir prireikus 
pateikia pasiūlymą dėl teisės akto, kuriuo iš 
dalies būtų keičiama ši direktyva.

Or. en

Pagrindimas

This amendment will strengthen and simplify the Commission’s proposal by clearly requiring 
Member States to follow a set of common EU criteria for establishing threshold values.  The 
mechanism for this is in Annex II to the Directive.  Unlike common EU standards, this will provide 
a flexible but obligatory EU framework for the protection of groundwater, in which Member States 
will be able to target the important threats to groundwater bodies according to their specific 
national and regional location and conditions.  

The ‘common EU framework for establishing threshold values’ will have to be set out in an Annex 
to the Directive.

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 138
4 a straipsnis (naujas)

Bendrijos lygmeniu nustatytų požeminio 
vandens kokybės standartų ir medžiagų 
sąrašo peržiūra
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Pradžioje – praėjus trejiems metams nuo 4 
straipsnio 2 dalyje minimo termino, vėliau 
– kas šešerius metus:

- Komisija peržiūri Bendrijos lygmeniu 
nustatytų požeminio vandens kokybės 
standartų sąrašą (I priedas), ypač 
atsižvelgdama į pagal 4 straipsnio 2 dalį 
valstybių narių pateiktą informaciją, 
mokslinę ir techninę pažangą bei 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje nurodyto komiteto nuomonę;
- Komisija parengia apibendrinamąjį 
pranešimą ir prireikus Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta tvarka pateikia 
pasiūlymą dėl direktyvos, kuria iš dalies 
būtų keičiamas teršalų ir (arba) atitinkamų 
teršalų koncentracijos sąrašas, ir sąrašą, 
pakeičiantį Direktyvos 80/68/EEB I priedą.

Or. de

Pagrindimas

When Directive 80/68/EEC expires in 2013, the substances listed in Annex I would otherwise 
no longer be taken into account.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 139
4a straipsnis (naujas)

Siekiant užtikrinti minimalų požeminio 
vandens apsaugos standartų lygį 
numatomos tam tikrų medžiagų ribinės 
vertės (jei bus priimtas 9 pakeitimas:
požeminio vandens kokybės standartai), 
kurias viršijus požeminio vandens telkinio 
cheminė būklė daugiau nebelaikoma gera.

Or. de

Pagrindimas

The notion that each Member State should decide, at its own discretion, which threshold 
values and concentrations to use in defining good chemical status of a body of water is 
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inconsistent with the water framework directive's objective of achieving good chemical 
groundwater status throughout Europe. Different threshold values in the Member States will 
inevitably result in distortion of competition. Disproportionate requirements may be avoided 
by applying Article 4, paragraphs 5 and 7 of the water framework directive.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 140
5 straipsnis

5 straipsnis Išbraukta.
Žymių ir nuolatinių didėjimo tendencijų 
nustatymo ir tendencijų kaitos pradinių 
taškų apibrėžimo kriterijai
Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
žymią ir nuolatinio didėjimo teršalų 
koncentracijos požeminio vandens telkinyje 
arba telkiniuose tendenciją ir pagal šios 
direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.
Jeigu požeminio vandens telkiniuose 
nustatoma žymi nuolat didėjančios teršalų 
koncentracijos tendencija, valstybės narės, 
siekdamos sumažinti požeminio vandens 
užterštumą, keičia šią tendenciją 
įgyvendindamos Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnyje nurodytą priemonių programą.

Or. da

Pagrindimas

We are operating with the minimum measurable level of pollution and immediate intervention 
where active substances are observed in groundwater. There is  no reason, therefore, to 
assess whether an upward trend exists.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 141
5 straipsnio antraštė

Žymių ir nuolatinių didėjimo tendencijų 
nustatymo ir tendencijų kaitos pradinių 
taškų apibrėžimo kriterijai

Tendencijų kaita



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 45/98 AM\

LT

Or. en

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 142
5 straipsnio antraštė

Žymių ir nuolatinių didėjimo tendencijų 
nustatymo ir tendencijų kaitos pradinių 
taškų apibrėžimo kriterijai

Tendencijų kaita

Or. en

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 143
5 straipsnio antraštė

Žymių ir nuolatinių didėjimo tendencijų 
nustatymo ir tendencijų kaitos pradinių taškų 
apibrėžimo kriterijai

Žymių ir nuolatinių teršalų didėjimo 
tendencijų nustatymo, žymiai mažėjančių 
vandens išteklių aptikimo ir tendencijų 
kaitos pradinių taškų apibrėžimo kriterijai.

Or. es

Pagrindimas

The Member States must implement the Water Framework Directive if they are to meet the 
requirements of the new proposal. They can identify trends only if they have adequate, 
rigorous and transparent systems for monitoring groundwater.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 144
5 straipsnio -1 dalis (nauja)

Siekdamos nustatyti tendencijas ir apibrėžti 
tokių tendencijų kaitos pradinius taškus 
valstybės narės privalo turėti stebėsenos 
programas, numatytas Direktyvos 
2000/60/EB 8 straipsnyje, kad stebėtų visus 
vandens ėmimo žmonių reikmėms ar 
žemdirbystei punktus, ypač ėmimo punktus, 
kuriais naudojasi daugiau kaip 50 žmonių, 
atliktų inventorizaciją ir įtrauktų juos į 
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skaidrų ir pasiekiamą registrą.

Or. es

Pagrindimas

The Member States must implement the Water Framework Directive if they are to meet the 
requirements of the new proposal. They can identify trends only if they have adequate, 
rigorous and transparent systems for monitoring groundwater.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 145
5 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
nuolatinio pastebimo teršalų koncentracijos 
didėjimo požeminio vandens telkinyje arba 
telkiniuose tendenciją ir pagal šios 
direktyvos IV priedą nustato pradinį šios 
tendencijos kaitos tašką.

Valstybės narės identifikuoja bet kokią 
žymią ir nuolatinio didėjimo teršalų 
koncentracijos požeminio vandens telkinyje 
arba telkiniuose tendenciją atsižvelgdamos į 
žmonių veiklos padarinius aplinkai, 
nurodytus Direktyvos 2000/60/EB 5 
straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

The objective of the directive being to reverse significant and sustained upward trends of 
groundwater contamination, the starting point for trend reversal should be the point at which a 
trend is statistically established as being present, which is more consistent with the definition given 
in Article 2. In addition, the information provided by WFD (Article 5) on human impacts in a river 
basin should be used to efficiently identify and predict trends.

Pakeitimą pateikėRichard Seeber

Pakeitimas 146
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Prireikus valstybės narės pagal 3 straipsnio 
ir II priedo nuostatas papildomai nustato 
požeminio vandens kokybės standartus 
kiekvieno iš kitų teršalų, kurie savo 
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teritorijoje buvo įvertinti kaip esminiai 
veiksniai, lemiantys tai, kad požeminio 
vandens telkinį ar telkinius būtina 
klasifikuoti kaip priklausančius rizikos 
grupei. Šie požeminio vandens standartai, 
inter alia, taikomi rengiant požeminio 
vandens būklės apžvalgas pagal Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalį. Valstybės 
narės priima teisiškai įpareigojančias 
požeminio vandens telkinio klasifikacijos 
pagal jo tendencijas taisykles. Valstybės 
narės skelbia savo pagal Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnį sudarytinuose 
upių baseino valdymo planuose visų savo 
požeminio vandens telkinių įvertinimus, 
įskaitant detales, kokią įtaką iš pavienių 
vietų imamų mėginių viršijamos normos 
turi bendrai atitinkamo požeminio vandens 
telkinio ar telkinių klasifikacijai pagal 
atitinkamas tendencijas.

Or. de

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 147
5 straipsnio 2 dalis

Jeigu požeminio vandens telkiniuose 
nustatoma žymi ir nuolatinio didėjimo 
teršalų koncentracijos tendencija, valstybės 
narės, siekdamos sumažinti požeminio 
vandens užterštumą, keičia šią tendenciją 
įgyvendindamos Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnyje nurodytą priemonių programą.

Valstybės narės, siekdamos sumažinti 
požeminio vandens užterštumą, keičia šią 
tendenciją įgyvendindamos Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnyje nurodytą 
priemonių programą.

Or. en

Pagrindimas

The objective of the directive being to reverse significant and sustained upward trends of 
groundwater contamination, the starting point for trend reversal should be the point at which a 
trend is statistically established as being present, which is more consistent with the definition given 
in Article 2. In addition, the information provided by WFD (Article 5) on human impacts in a river 
basin should be used to efficiently identify and predict trends.
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Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 148
5 straipsnio 2 dalis

Pakeičiantis pranešėjo 23 pakeitimą

Jeigu požeminio vandens telkiniuose 
nustatoma žymi nuolat didėjančios teršalų 
koncentracijos tendencija, valstybės narės, 
siekdamos sumažinti požeminio vandens 
užterštumą, keičia šią tendenciją 
įgyvendindamos Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnyje nurodytą priemonių programą.

Jeigu požeminio vandens telkiniuose 
nustatoma žymi nuolat didėjančios teršalų 
koncentracijos tendencija palyginti su 
pradinio taško koncentracija, valstybės 
narės, siekdamos sumažinti požeminio 
vandens užterštumą, keičia šią tendenciją ir 
stabdo blogėjančią padėtį įgyvendindamos 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnyje 
nurodytą priemonių programą.  

Or. de

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 149
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Požeminio vandens telkiniuose, kurie 
pažeisti sutelktojo taršos šaltinio, turi būti 
atlikti specialūs tam tikrų teršalų 
tendencijų vertinimai ir imtasi tendencijų 
kaitos siekiant užtikrinti, kad teršalai iš 
užterštų vietų neišplistų už apibrėžto ploto 
ribų ir nepablogintų požeminio vandens 
cheminės būklės.

Or. en

Pagrindimas

A new paragraph is added coming from Annex IV, which is useful to prevent the local or point 
pollution from being hidden by averaging with unpolluted monitoring sites in bigger bodies of 
groundwater.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 150
5 straipsnio 2a dalis (nauja)
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Požeminio vandens telkiniuose, kurie 
pažeisti sutelktojo taršos šaltinio, turi būti 
atlikti specialūs tam tikrų teršalų 
tendencijų vertinimai ir imtasi tendencijų 
kaitos siekiant užtikrinti, kad teršalai iš 
užterštų vietų neišplistų už apibrėžto ploto 
ribų ir nepablogintų požeminio vandens 
cheminės būklės.

Or. en

Pagrindimas

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

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 151
5 straipsnio 2a dalis (nauja)

Remiantis paviršinio ir požeminio vandens 
integruoto valdymo principais, atsakingos 
institucijos turi stebėti bet kokį vandeningų 
sluoksnių pereikvojimą ir vandens lygio 
sumažėjimo padarinius požeminio vandens 
teršalų koncentracijai, pelkėms bei 
saugomose teritorijose ir prireikus siūlyti 
dirbtinai perpilti pakenktą požeminį 
vandens telkinį.

Or. es

Pagrindimas

The Member States must implement the Water Framework Directive if they are to meet the 
requirements of the new proposal. They can identify trends only if they have adequate, 
rigorous and transparent systems for monitoring groundwater.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 152
6 straipsnio antraštė

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti netiesioginį teršalų išleidimą į 
požeminį vandenį

Priemonės, skirtos užkirsti kelią teršalams 
patekti į požeminį vandenį
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Or. en

Justification

The new Groundwater Directive should establish a list of substances to be prevented from entering 
groundwater.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 153
6 straipsnio antraštė

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti netiesioginį teršalų išleidimą į 
požeminį vandenį

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti teršalų išleidimą į požeminį 
vandenį

Or. en

Justification

Protecting groundwater against pollution is far more effective than trying to use common standards 
as a basis for restoring polluted groundwater.  The Commission proposal does not fully maintain 
the protection currently offered by the 1980 Groundwater Directive.  These amendments to Article 
6 are therefore crucial for the protection of groundwater across the EU. The change to the title uses 
the wording from Article 4 of the WFD.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 154
6 straipsnio antraštė

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti netiesioginį teršalų išleidimą į 
požeminį vandenį

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti teršalų išleidimą į požeminį 
vandenį

Or. en

Justification

Protecting groundwater against pollution is far more effective than trying to use common standards 
as a basis for restoring polluted groundwater.  The Commission proposal does not fully maintain 
the protection currently offered by the 1980 Groundwater Directive.  These amendments to Article 
6 are therefore crucial for the protection of groundwater across the EU. The change to the title uses 
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the wording from Article 4 of the WFD.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 155
6 straipsnio antraštė

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti netiesioginį teršalų išleidimą į 
požeminį vandenį

Priemonės, skirtos užkirsti kelią arba 
apriboti teršalų išleidimą į požeminį 
vandenį

Or. en

Justification

The change to the title uses the wording from Article 4 of the WFD. Member States are required  to 
focus on preventing the inputs of hazardous pollutants.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pakeitimas 156
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas, būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

ES ir valstybės narės užkerta kelią teršalų, 
atitinkančių IIIa priede nurodytus 
kriterijus, išleidimui, imdamosi šių 
priemonių:

Į 11 straipsnio 4 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose išvardytus 
teršalus netiesiogiai išleisti į požeminį 
vandenį leidžiama tik tuomet, kai jie 
nekelia pavojaus gerai požeminio vandens 
cheminei būklei.

1. Valstybės narės sudaro sąrašą teršalų, 
kurie atitinka IIIa priede nurodytus 
kriterijus ir kelia ypatingą grėsmę upių 
baseinų rajonui, įtraukiant Direktyvos 
2000/60/EB VIII priedo 1–9 punktuose ir X 
priede išvardytus teršalus.

2. Pagal Direktyvos 2000/60/EB VII priedą 
upių baseinų valdymo planuose valstybės 
narės pateikia:
a) pirmiau minėtų teršalų sąrašą;
b) priemones, kurių buvo imtasi siekiant 
užkirsti kelią teršalų išleidimui;ir 
c) tų priemonių veiksmingumo įvertinimą.
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3. Europos Parlamentas ir Taryba 
patvirtina specialiąsias atskirų teršalų ar jų 
grupių patekimo į požeminį vandenį 
prevencijos priemones. Tokios priemonės 
priimamos remiantis Komisijos pateiktais 
pasiūlymais pagal Direktyvos 2000/60/EB 
16 straipsnyje numatytą procedūrą.
4.  Šiuo tikslu Komisija, sudarydama į 
požeminį vandenį neleistinų patekti teršalų 
sąrašą, taiko supaprastintą rizikos 
vertinimo procedūrą, nustatytą Direktyvos 
2000/60/EB 16 straipsnio 2 dalyje, ypač 
atsižvelgdama:
- cheminių savybių kriterijus šios 
Direktyvos IIIa priede;
- rūšies atsparumą požeminiame vandenyje, 
arba
išplitimo atvejų požeminiame vandenyje 
įrodymus, pvz. duomenis, rodančius jų 
buvimą, mobilumą ir vartojimo būdus.

Or. en

Justification

The new Groundwater Directive should establish a list of substances to be prevented from entering 
groundwater. Measures to prevent input of pollutants in the groundwater are to be taken on two 
levels: Member States should have the general obligation to prevent input of polluting substances in 
their domestic groundwater and the Commission should have the obligation to pick out the 
polluting substances of EU concern and propose appropriate measures to prevent further input.
The prevent list substances selection procedure can be merged with the procedure for priority 
substances in Article 16 WFD and the work of Expert Advisory Forum on Priority Substances 
without leading to a significant increase in workload

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 157
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 

Siekdamos Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje 
numatyto tikslo užkirsti kelią 
netiesioginiam teršalų išleidimui į požeminį 
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numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

vandenį, valstybės narės, įgyvendindamos 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnyje 
numatytas programas, ypač jos 11 
straipsnio 3 dalies g ir h punktuose 
numatytas pagrindines priemones, bei 
nepažeisdamos tiesioginį išleidimą 
reglamentuojančių 11 straipsnio 3 dalies j 
punkto nuostatų, užtikrina, kad:

Į 11 straipsnio 4 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose išvardytus 
teršalus netiesiogiai išleisti į požeminį 
vandenį leidžiama tik tuomet, kai jie 
nekelia pavojaus gerai požeminio vandens 
cheminei būklei.

a) užkertamas kelias Direktyvos 
2000/60/EB VIII priedo 1–6 punktuose
išvardytų teršalų netiesioginiam išleidimui, 
emisijai ir patekimui į požeminį vandenį bei

b) taikant pažangius aplinkos 
tausojamuosius metodus ir naudojant 
geriausią turimą techniką, atsižvelgiant į 
išlaidų efektyvumo ir proporcingumo 
principus, taip ribojamas kitų teršalų 
netiesioginis išleidimas, kad išvengiama 
požeminio vandens cheminės būklės 
blogėjimo.

Or. de

Justification

Indirect discharges of pollutants listed in points 1 to 6 of Annex VIII of Directive 2000/60/EC 
as being a particular risk to water should be prevented.

As regards the other pollutants, discharges should be restricted to ensure the good status of 
the groundwater. As in the case of restrictions on discharges into surface water (Article 16, 
paragraph 6.2 of Directive 2000/60/EG), cost-effectiveness and proportionality are to be 
taken into account in this respect.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 158
6 straipsnio 1 dalis

Pakeičia pranešėjo pateiktą 24 pakeitimą

Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 

Siekdamos Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje 
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programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

numatyto tikslo užkirsti kelią 
netiesioginiam teršalų išleidimui į požeminį 
vandenį, valstybės narės, įgyvendindamos 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnyje 
numatytas programas, ypač jos 11 
straipsnio 3 dalies g ir h punktuose 
numatytas pagrindines priemones, bei 
nepažeisdamos tiesioginį išleidimą 
reglamentuojančių 11 straipsnio 3 dalies j 
punkto nuostatų, užtikrina, kad:

a) užkertamas kelias Direktyvos 
2000/60/EB VIII priedo 1–6 punktuose 
išvardytų teršalų netiesioginiam išleidimui į 
požeminį vandenį bei
b) taikant pažangius aplinkos 

tausojamuosius metodus ir naudojant 
geriausią turimą techniką taip ribojamas 
kitų teršalų netiesioginis išleidimas, kad 
išvengiama požeminio vandens kokybės 
blogėjimo ir vykdoma jo prevencija, kaip 
numatyta šio straipsnio 2a dalyje.

Or. de

Pakeitimą pateikė Anja Weisgerber

Pakeitimas 159
6 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių 
baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–6 
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

Siekdamos Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies b punkto i papunktyje 
numatyto tikslo užkirsti kelią 
netiesioginiam teršalų išleidimui į požeminį 
vandenį, valstybės narės, įgyvendindamos 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnyje 
numatytas programas, ypač jos 11 
straipsnio 3 dalies g ir h punktuose 
numatytas pagrindines priemones, bei 
nepažeisdamos tiesioginį išleidimą 
reglamentuojančių 11 straipsnio 3 dalies j 
punkto nuostatų, užtikrina, kad:

a) užkertamas kelias Direktyvos 
2000/60/EB VIII priedo 1–6 punktuose 
išvardytų teršalų netiesioginiam išleidimui į 
požeminį vandenį bei
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b) bent jau taikant pažangius aplinkos 
tausojamuosius metodus ir naudojant 
geriausią turimą techniką taip ribojamas 
kitų teršalų netiesioginis išleidimas, kad 
išvengiama požeminio vandens kokybės 
blogėjimo ir vykdoma jo prevencija, kaip 
numatyta šio straipsnio 2a dalyje.

Or. de

Justification

Editorial change through introduction of the words 'at least'. To ensure groundwater 
protection and precaution, it is not always sufficient to require only best practice or 
technology. Further measures must also be taken in this case where necessary. As is the case 
with the combined approach for surfaced water introduced in Article 10, the use of best 
environmental practice and technology is also set only as a minimum requirement for the 
protection of groundwater.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 160
6 straipsnis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad tais atvejais, 
kai tarša kyla dėl ES reguliuojamos 
politikos, bendradarbiaujant su Komisija, į 
upių baseinų rajonams skirtas priemonių 
programas būtų įtrauktos ne tik Direktyvos 
2000/60/EB 11 straipsnio 3 dalyje 
numatytos pagrindinės priemonės, bet ir 
netiesioginio bet kokių VIII priedo 1–9 ir 11
punktuose išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminius vandenis prevencijos priemonės.

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose išvardytus 
teršalus netiesiogiai išleisti į požeminį 
vandenį leidžiama tik tuomet, kai jie 
nekelia pavojaus gerai požeminio vandens 
cheminei būklei.

Išbraukta.

Šiuo tikslu vasltybėms narėms suteikiamos 
minimalios priemonės, t. y. teisė nustatyti 
teršalų išleidimo mokesčius, kurie atitinka 
stebėjimo ir padarytos žalos ištaisymo 
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išlaidas.

Or. da

Justification

It is important that Member States are afforded a genuine opportunity to take preventive 
action and this is possible only if they are empowered to use fiscal measures and if the 
Commission regulates the policy areas based on internal market rules to ensure best practice 
since internal market rules outrank environmental rules.

The change in the reference to point 6 to include points 7,8, 9 and 11 as well is important 
since they cover everything to do with pesticides, metals, phosphates and nitrates.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Pakeitimas 161
6 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės. Valstybės narės ragina tuos, 
kurie inicijuoja ir yra atsakingi už žmogaus 
veiklos plėtrą ir gyvenamos teritorijos 
plėtimą, dalyvauti viešos informacijos ir 
konsultavimo procese, numatytame 
Direktyvos 2000/60/EB straipsnyje, nes jie 
turi būti susipažinę su savo ekonominės 
veiklos poveikiu ateityje požeminio vandens 
vartojimui ir naudojimui. Valstybės narės 
užtikrina, kad su šia informacija galėtų 
susipažinti visuomenė, siekiant sužinoti jos 
nuomonę.

Or. es

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 162
6 straipsnio 1 dalis
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Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas, būtų 
ne tik įtrauktos Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir jomis būtų siekiama 
užkirsti kelią bet kokių VIII priedo 1–9
punktuose išvardytų pavojingų teršalų 
patekimui į požeminius vandenis.

Or. en

Justification

The first paragraph requires Member States to focus on preventing the inputs of hazardous 
pollutants.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pakeitimas 163
6 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas, būtų 
ne tik įtrauktos Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir jomis būtų siekiama 
užkirsti kelią bet kokių VIII priedo 1–9
punktuose išvardytų pavojingų teršalų 
patekimui į požeminius vandenis.

Or. en

Justification

The first paragraph requires Member States to focus on preventing the inputs of hazardous 
pollutants.  

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 164
6 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio kiekvieno iš 
VIII priedo 1–9 punktuose išvardytų teršalų 
patekimo į požeminius vandenis prevencijos 
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priemonės. priemonės.

Or. en

Justification

Protecting groundwater against pollution is far more effective than trying to use common standards 
as a basis for restoring  polluted groundwater.  The Commission proposal does not fully maintain 
the protection currently offered by the 1980 Groundwater Directive.  These amendments to Article 
6 are therefore crucial to protect groundwater across the EU.

Pakeitimą pateikė Karl-Heinz Florenz

Pakeitimas 165
6 straipsnio 1 dalis

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės, o požeminio vandens telkinių, 
kuriems iškilęs pavojus neatitikti geros 
cheminės būklės kriterijų, atveju − taip pat 
bet kokių šio priedo 9 ir 11 punktuose 
išvardytų teršalų išleidimo prevencijos 
priemonės.

Or. de

Justification

The addition is necessary, at least in the case of already polluted bodies of groundwater, to 
ensure effective protection against indirect input of biocides, pesticides, nitrates and 
phosphates. Since the measures are restricted to bodies of groundwater already affected by 
pollution, forms of farming which are less harmful to groundwater are rewarded. The 
Commission's proposal to include these substances in Article 6(2) is ineffective because an 
authorisation for an indirect discharge of these substances to groundwater would never be 
requested or granted.

Pakeitimą pateikė María Sornosa Martínez

Pakeitimas 166
6 straipsnio 1 dalis
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Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių 
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminius vandenis prevencijos 
priemonės, atsižvelgiant į turimas žinias 
apie regiono hidrogeologines sąlygas.

Or. es

Justification

In order to apply preventive measures, more extensive research is needed into the 
hydrogeological functioning of aquifers at regional level.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 167
6 straipsnio pirma pastraipa

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių
VIII priedo 1–6 punktuose išvardytų teršalų 
išleidimo į požeminį vandenį prevencijos 
priemonės.

Valstybės narės užtikrina, kad į upių baseinų 
rajonams skirtas priemonių programas būtų 
įtrauktos ne tik Direktyvos 2000/60/EB 11 
straipsnio 3 dalyje numatytos pagrindinės 
priemonės, bet ir netiesioginio bet kokių
VIII priede išvardytų teršalų išleidimo į 
požeminį vandenį prevencijos priemonės.

Or. da

Justification

Prevention of discharges of pollutants is a priority irrespective of the pollutant in question.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 168
6 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Nepažeidžiant požeminio vandens
kokybės standartų, išvardytų kitose srityse, 
pirmoji dalis netaikoma teršalams, kurių 
kiekis yra nedidelis ir maža koncentracija, 
ir taip pat netaikoma dirbtiniam požeminio 
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vandeniui, skirtam papildyti viešojo 
geriamojo vandens ištekliams.

Or. en

Justification

Artificial recharge for the purpose of drinking water supply is fully supported under a permit 
structure by Article 11(f) of Directive 2000/60/EC. A complete ban on indirect discharges may 
severely disturb current and environmentally sustainable practices in drinking water production.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 169
6 straipsnio antra pastraipa

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose išvardytus 
teršalus netiesiogiai išleisti į požeminį 
vandenį leidžiama tik tuomet, kai jie 
nekelia pavojaus gerai požeminio vandens 
kokybei.

Išbraukta.

Or. da

Justification

See justification for Amendment 167. Furthermore, we do not wish to see the directive 
allowing pollute to the limit of good chemical status. On the contrary, we want retention of 
the current status.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Maria Sornosa Martinez

Pakeitimas 170
6 straipsnio 2 dalis

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priedo 7–12 punktuose išvardytus teršalus
netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį 
leidžiama tik tuomet, kai jie nekelia 
pavojaus gerai požeminio vandens kokybei.

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
užtikrinama, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose visų išvardytų  
teršalų netiesioginis išleistų į požeminį 
vandenį kiekis ribojamas, siekiant 
apsaugoti nuo taršos.

Or. en



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 61/98 AM\

LT

Justification

The second paragraph ensures that Member States take measures to limit inputs of pollutants into 
groundwater to avoid pollution.

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête

Pakeitimas 171
6 straipsnio 2 dalis

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priedo 7–12 punktuose išvardytus teršalus
netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį 
leidžiama tik tuomet, kai jie nekelia 
pavojaus gerai požeminio vandens 
cheminei būklei.

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
užtikrinama, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose visų išvardytų  
teršalų netiesioginis išleistų į požeminį 
vandenį kiekis ribojamas, siekiant 
apsaugoti nuo taršos.

Or. en

Justification

The second paragraph ensures that Member States take measures to limit inputs of pollutants into 
groundwater to avoid pollution.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 172
6 straipsnio 2 dalis

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priedo 7–12 punktuose išvardytus teršalus
netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį 
leidžiama tik tuomet, kai jie nekelia 
pavojaus gerai požeminio vandens cheminei 
būklei.

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
užtikrinama, kad Direktyvos 2000/60/EB 
VIII priedo 7–12 punktuose išvardytus 
teršalus netiesiogiai išleisti į požeminį 
vandenį leidžiama tik tuomet, kai jie nekelia 
pavojaus gerai požeminio vandens cheminei 
būklei.

Or. en

Justification

The amendment ensures that Member States take measures to limit inputs of pollutants into 
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groundwater to avoid pollution.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 173
6 straipsnio 2 dalis

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priedo 7–12 punktuose išvardytus teršalus 
netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį 
leidžiama tik su sąlyga, kad jie nekelia
pavojaus gerai požeminio vandens cheminei 
būklei.

Į 11 straipsnio 3 dalyje numatytą priemonių 
programą įtraukiama nuostata, kuria 
nustatoma, kad Direktyvos 2000/60/EB VIII 
priedo 7–12 punktuose išvardytus teršalus 
netiesiogiai išleisti į požeminį vandenį 
leidžiama tik tuomet, išankstiniai tyrimai 
parodo, kad:

- teršalų išleidimas nekelia pavojaus gerai 
požeminio vandens
cheminei būklei;
- teršalų išleidimas neturi žalingo poveikio 
aplinkiniam dirvožemiui ar požeminiam 
vandeniui.
Kur įmanoma,stebima požeminio vandens, 
kurį paveikė teršalų išleidimas, kokybė .

Or. en

Justification

Groundwater Daughter Directive should provide at least the same level of protection as the one set 
down by Directive 80/68/EEC. Article 4  paragraph 1 of 80/68/EEC stipulates:

"To comply with the obligation referred to in Article 3 (a), Member States:
- shall prohibit all direct discharge of substances in list I,
- shall subject to prior investigation any disposal or tipping for the purpose of disposal of these 
substances which might lead to indirect discharge. In the light of that investigation, Member States 
shall prohibit such activity or shall grant authorisation provided that all
the technical precautions necessary to prevent such discharge are observed,"

The overall chemical status of ground water bodies in Europe is declining; therefore it is of outmost 
important that any legal text made to ground water protection is stringent.
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Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Franēoise 
Grossetźte

Pakeitimas 174
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
pagrįstos pažangiais aplinkos 
tausojamaisiais metodais ir geriausia 
turima technika, kuri yra technologiškai 
pažangi ir nėra neproporcingai brangi.

Or. en

Justification

The third paragraph ensures that measures use good practice but are proportionate.  

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Maria Sornosa Martinez

Pakeitimas 175
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
pagrįstos pažangiais aplinkos 
tausojamaisiais metodais ir geriausia 
turima technika, kuri yra technologiškai 
pažangi ir nėra neproporcingai brangi.

Or. en

Justification

The third paragraph ensures that measures use good practice but are proportionate.  

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 176
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Šiame straipsnyje nurodytos priemonės 
pagrįstos pažangiais aplinkos 
tausojamaisiais metodais ir geriausia 
turima technika, kuri yra technologiškai 
pažangi ir nėra neproporcingai brangi.
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Or. en

Justification

The amendment ensures that measures use good practice but are proportionate.

Pakeitimą pateikė Péter Olajos

Pakeitimas 177
6 straipsnio 2 a dalis (nauja)

Kai leidžiamas netiesioginis teršalų 
išleidimas, kur įmanoma, atsižvelgiama į 
pasklidusius taršos šaltinius, turinčius 
poveikį požeminiam vandeniui.

Or. en

Justification

Regarding the protection of groundwater against pollution the combined approach (considering the 
point and diffuse sources) shall be applied similarly as is already stated in the case of the surface 
waters in the Water Framework Directive (2000/60/EC).

Pakeitimą pateikė Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Franēoise 
Grossetźte

Pakeitimas 178
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)

Šio straipsnio reikalavimai gali būti 
netaikomi išleidžiamų teršalų kiekiui tik 
tuo atveju, jei jo kokybė arba koncentracija 
šiuo metu arba ateityje nesukels pavojaus 
išgaunamo požeminio vandens kokybei.

Or. en

Justification

The new fourth paragraph introduces a provision that bans exemptions, unless the input is so small 
that it will not affect the quality of the groundwater.

Pakeitimą pateikė Linda McAvan, Maria Sornosa Martinez

Pakeitimas 179
6 straipsnio 2 b dalis (nauja)
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Šio straipsnio reikalavimai gali būti 
netaikomi išleidžiamų teršalų kiekiui tik 
tuo atveju, jei jo kokybė arba koncentracija 
šiuo metu arba ateityje nesukels pavojaus 
išgaunamo požeminio vandens kokybei.

Or. en

Justification

The new fourth paragraph introduces a provision that bans exemptions, unless the inputs is so 
small that it will not affect the quality of the groundwater.

Pakeitimą pateikė Gyula Hegyi

Pakeitimas 180
6 a straipsnis (naujas)

6a straipsnis (naujas)
6 straipsnyje išdėstyti išankstiniai tyrimai 
apima atitinkamos srities hidrogeologinių 
sąlygų analizę, galimus dirvožemio ir 
podirvio valymo pajėgumus ir taršos bei 
pakitimų pavojų požeminio vandens 
kokybei dėl teršalų išleidimo ir nustatoma, 
ar medžiagų išleidimas į požeminį vandenį 
yra argumentuotas sprendimas aplinkos 
atžvilgiu.

Or. en

Justification

The purpose of this amendment is to be consistent with Directive 80/68/EEC. The wording is 
according to Directive 80/68/EEC.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 181
6 a straipsnis (naujas)

6a straipsnis (naujas)
Pagal Direktyvos 2000/60/EB 10 straipsnio 
nuostatas valstybės narės imasi priemonių, 
kad su požeminio vandens tarša susijusius 
kaštus perduotų teršėjui.
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Jei vidaus rinkos gamyba ar joje 
parduodamų produktų naudojimas yra 
taršos šaltiniai, Komisija imasi priemonių 
pritaikyti atitinkamiems taršos šaltiniams 
tinkamas ir proporcingas baudas.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 182
6 a straipsnis (naujas)

6 a straipsnis
Moksliniai tyrimai ir sklaida

Komisija su valstybių narių sutikimu 
skatina žinomų vandeningiesiems 
sluoksniams charakterizuoti ir stebėti 
reikalingų matavimo ir apskaičiavimo 
metodų sklaidą bei skatina naujus 
mokslinius tyrimus, siekiant pagerinti 
esamas technologijas požeminio vandens 
telkinių ir jų kokybės stebėsenai ir 
valdymui.

Or. es

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 183
6 b straipsnis (naujas)

6 b straipsnis
Šaltinių ir gydomojo vandens šaltinių 

apsauga

Komisija ir valstybės narės nustato bendrą 
metodologiją apibrėžti saugomoms 
teritorijoms, kuriose yra vandeningieji 
sluoksniai, maitinantys šaltinius ir 
gydomojo vandens šaltinius, siekiant 
užtikrinti, kad į šias teritorijos 
atsižvelgiama planuojant pramoninę ir su 
miestais susijusią veiklą.
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Or. es

Justification

Spas and medicinal water sources were not included in the Commission’s proposal despite 
the fact that they are the highest quality waters in the European Union. Special protection 
needs to 
be introduced for aquifers which supply them and preventive measures adopted at surface 
level.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 184
8 straipsnio 1 a dalis (nauja)

Taryba nustato bendrą metodologiją 
vandeningųjų sluoksnių katalogo 
sudarymui rengiantis įgyvendinti Inspire 
programą. Šiuo klausimu valstybės narės 
pradeda rinkti duomenis kai tik įsigalios ši 
direktyva.

Or. es

Justification

A methodology for the collection of data must be established in preparation for the 
introduction of the Inspire programme (concerning the digital recording of groundwater 
bodies) which is currently proceeding through Parliament. For this reason the Member States 
must become involved in the data-collection methodology.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 185
I priedo A dalis (nauja)

Pakeičia pranešėjo pateiktą 30 pakeitimą

A. Pavojuje esančių požeminio vandens 
telkinių klasifikavimas ir vertinimas
Remiantis atskirų mėginių ėmimo vietų 

vertinimo ir klasifikavimo pristatymu pagal 
3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatas 
pavojuje esančio požeminio vandens 
telkinio arba pavojuje esančių požeminio 
vandens telkinių klasifikavimas atliekamas 
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pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį.
Nustatytų geros cheminės būklės mėginių 
ėmimo vietų skaičius lemia viso požeminio 
vandens telkinio arba telkinių grupės 
klasifikaciją tada, kai galima patvirtinti, 
kad 70 proc. apimančiame požeminio 
vandens telkinio arba telkinių grupės plote 
yra išlaikyti standartai ir (arba) kai 
vandens telkinio viduje užterštos zonos 
plotas yra ne didesnis kaip 30 km2, su 
sąlyga, kad taršos paveiktos požeminio 
vandens telkinio ar telkinių dalys nekelia 
pavojaus tam, kad bus pasiekti visam 
požeminio vandens telkiniui ar telkiniams 
keliami aplinkosaugos tikslai, ir/ar, jei 
tinka, tam, kad bus atitikti 2000/60/EB 7 
straipsnio reikalavimai.
Atitinkami tyrimai turi būti atlikti 
aukštesniajame vandeningame sluoksnyje.

Or. de

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 186
I priedo A dalis (nauja)

A. Pavojuje esančių požeminio vandens 
telkinių klasifikavimas ir vertinimas
Remiantis atskirų mėginių ėmimo vietų 
vertinimo ir klasifikavimo pristatymu pagal 
3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies nuostatas 
pavojuje esančio požeminio vandens 
telkinio arba pavojuje esančių požeminio 
vandens telkinių klasifikavimas atliekamas 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnį.
Nustatytų geros cheminės būklės mėginių 
ėmimo vietų skaičius lemia viso vandens 
telkinio arba vandens telkinių grupės 
klasifikaciją tada, kai galima patvirtinti, 
kad 70 proc. apimančiame vandens telkinio 
arba vandens telkinių plote yra išlaikyti 
standartai.



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 69/98 AM\

LT

Or. de

Justification

A substandard measurement point is not sufficient to classify the whole body of groundwater 
as poor. This is not justified if the measurement point is not representative of the whole or a 
substantial part of the body of groundwater. The proposed amendment should ensure that the 
measurement point is representative when assessing the status of the groundwater.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 187
I priedo 1 eilutė, antras stulpelis – Kokybės standartai

Teršalas Kokybės 
standartai

Teršalas Kokybės standartai

Nitratai 50 mg/l Nitratai 0 - 10 mg/l

Or. da

Justification

As regards nitrates:
Nitrogen occurs in our groundwater without human intervention. Even beneath pristine forest 
it is possible to measure the discharge of nitrogen from the root area on a scale of 5 kg. N pr. 
hectare. This means that nitrogen can occur in groundwater on a scale of 10 mg/l. However, 
this is far from the limit value of 50 mg/l proposed by the Commission. When a figure of more 
than 10 mg/l can be recorded in groundwater, there is therefore good reason to intervene 
since this must reflect unnecessary pollution.
At the same time, groundwater may be completely free of nitrates; in such cases action must 
be taken to counteract rising pollution on a scale of 0 - 10 mg/l.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 188
1 priedo lentelės 3 stulpelis

Komentaras Išbraukta.
Kokybės standartas galioja visiems 
požeminio vandens telkiniams, išskyrus 
pagal Direktyvą 91/676/EEB1 nurodytus 
plotus, kurie yra pažeidžiami nitratų. Šiems 
plotams galioja Direktyvos 2000/60/EB 4 

  
1 OL L 375, 1991 12 31, p. 1.
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straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos.

Or. de

Justification

Retaining this sentence would mean that no measures would have to be taken in respect of a 
body of groundwater designated as 'good status' under the groundwater directive, while the 
same situation would already require measures to be taken under the nitrates directive.
Deletion of the paragraph would therefore ensure equal treatment in terms of assessment and 
approach.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 189
I priedo 1 eilutė, trečias stulpelis – Komentaras

Kokybės standartas galioja visiems 
požeminio vandens telkiniams, išskyrus 
pagal Direktyvą 91/676/EEB nurodytus 
plotus, kurie yra pažeidžiami nitratų. Šiems 
plotams galioja Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 dalies c punkto nuostatos.

Jei užregistruojamas skaičius yra didesnis 
negu 10 arba padidėjimas 0–10 ribose, 
būtina imtis veiksmų siekiant kontroliuoti
žemės ūkio veiklą.

Or. da

Justification

As regards nitrates:
Nitrogen occurs in our groundwater without human intervention. Even beneath pristine forest 
it is possible to measure the discharge of nitrogen from the root area on a scale of 5 kg. N pr. 
hectare. This means that nitrogen can occur in groundwater on a scale of 10 mg/l. However, 
this is far from the limit value of 50 mg/l proposed by the Commission. When a figure of more 
than 10 mg/l can be recorded in groundwater, there is therefore good reason to intervene 
since this must reflect unnecessary pollution.
At the same time, groundwater may be completely free of nitrates; in such cases action must 
be taken to counteract rising pollution on a scale of 0 - 10 mg/l.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 190
I priedo 2 eilutė, antras stulpelis – Kokybės standartai

Teršalas Kokybės standartai Teršalas Kokybės 
standartai
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Aktyvios pesticidų 
sudedamosios dalys, 
įskaitant jų 
metabolitus, 
degradacijos ir 
reakcijos metu 
susidarantys 
produktai

0,1 µg/l Aktyvios 
pesticidų 
sudedamosios 
dalys, įskaitant jų 
metabolitus, 
degradacijos ir 
reakcijos metu 
susidarantys 
produktai

Mažiausias 
įmanomas 
išmatuoti lygis

Or. da

Justification

As regards pesticides:
When we measure for pesticides in groundwater, this must in actual fact be regarded as a 
full-scale test. This must be understood to mean that where a pesticide after proper use can be 
traced in groundwater, this is proof that it actually ends up in the groundwater. The logical 
consequence ought, therefore, to be that use of the product ceases forthwith.
The minimum measurable level of pollution in our groundwater varies between different 
pesticides and their degradation products where some can be traced to under 0.1 mg/l; , 
fortunately, measuring techniques are continually improving.

Pakeitimą pateikė Jens-Peter Bonde

Pakeitimas 191
I priedo 1 eilutė, trečias stulpelis – Komentaras (naujas)

Komentaras Komentaras
Jei požeminiame vandenyje randama 
aktyvių medžiagų, pvz., pesticidų, būtina 
nedelsiant uždrausti naudoti šiuos taršos 
šaltinius.

Or. da

Justification

As regards pesticides:
When we measure for pesticides in groundwater, this must in actual fact be regarded as a 
full-scale test. This must be understood to mean that where a pesticide after proper use can be 
traced in groundwater, this is proof that it actually ends up in the groundwater. The logical 
consequence ought, therefore, to be that use of the product ceases forthwith.
The minimum measurable level of pollution in our groundwater varies between different 
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pesticides and their degradation products where some can be traced to under 0.1 mg/l;
fortunately, measuring techniques are continually improving.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 192
I priedo 2 eilutė, trečias stulpelis – Komentaras (naujas)

Komentaras Komentaras
Jei geriamojo vandens standartai leidžia, 
kad pesticidų ar jų atitinkamų metabolitų 
būtų mažiau negu 0,1 ?g/l, geriamojo 
vandens standartai bus taikomi kaip geros 
būklės kokybės standartas.

Or. en

Justification

Drinking water standards can be and are in some cases more stringent because of possible harmful 
health effects. Also a standard of 0.5 microgram/l for total pesticide concentrations should apply.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 193
I priedas 2 a eilutė (nauja)

Teršalas Kokybės standartai
Bendra 
pesticidų/metabolit
ų koncentracija

0,5 µg/l

Or. en
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Justification

Drinking water standards can be and are in some cases more stringent because of possible harmful 
health effects. Also a standard of 0.5 microgram/l for total pesticide concentrations should apply.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 194
I priedo 21 išnaša

21 Jei tam tikro požeminio vandens telkinio 
atveju manoma, kad dėl požeminio vandens 
kokybės standartų gali būti nepasiekti 
Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnyje 
susijusiems paviršiniams vandens 
telkiniams nurodyti aplinkos apsaugos 
tikslai ar žymiai sumažėti ekologinė ar 
cheminė tokių telkinių kokybė, sukelta bet 
kokia žymi žala sausumos ekosistemoms, 
kurios tiesiogiai priklauso nuo požeminio 
vandens telkinio, nustatomos griežtesnės 
ribinės vertės pagal šios direktyvos 4 
straipsnį ir IV priedą.

Išbraukta.

Or. nl

Justification

This footnote says that the quality standard for nitrates is 50 mg/l but that it must be lower if 
the environment so requires. This is stricter than the Nitrates Directive which stipulates 50 
mg/l based on public health considerations. Directives in the same sphere should avoid 
setting different objectives.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 195
I priedo 22 išnaša

22 Atitikimas standartams nustatomas 
kiekvieno požeminio vandens telkinio arba 
požeminio vandens telkinių grupės, kuri 
atlikus Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnyje 
numatytą analizę priskirta rizikos grupei, 
mėginių ėmimo vietos stebėsenos 
parametrus lyginant su aritmetiniu 
vidurkiu.

Išbraukta.
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Or. en

Justification

The footnote is too important to place in a footnote to an appendix. Discuss the assessment of 
measured data to standards in a separate article or annex. The assessment method must also be 
applicable to other pollutants. The footnote does not explain clearly how to assess to the standards.
It must be prevented that data smoothing causes bottlenecks to be overlooked. This point is added 
as an amendment in article 3 (c) (new)

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 196
I priedo 22 išnaša

22Atitikimas standartams nustatomas 
kiekvieno požeminio vandens telkinio arba 
požeminio vandens telkinių grupės, kuri 
atlikus Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnyje 
numatytą analizę priskirta rizikos grupei, 
mėginių ėmimo vietos stebėsenos 
parametrus lyginant su aritmetiniu 
vidurkiu.

Atitikimas standartams įvertinamas pagal 
Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2.4.5 
skirsnio, šios direktyvos 4a straipsnio 
nuostatas ir Bendrijos teisės aktus, pagal 
kuriuos buvo nustatyti standartai.

Or. en

Justification

The Commission’s footnote means that exceedance of a quality standard at one point in a body of 
groundwater would result in the body being classified as poor status, even if the standard were not 
exceeded elsewhere in the body.  Such a “one-out all-out” approach would cause many 
groundwater bodies to be classified as “poor” on account of  very localised exceedances, resulting 
in a misleading view of the overall quality of groundwater and  inconsistency with the Water 
Framework Directive and  other Community legislation (e.g. the Nitrates Directive).

This amendment (with the amendment to Article 4) would ensure that classification represents the 
overall quality of the groundwater body.  (Localised pollution “hotspots”  can be addressed 
through  trend reversal and pollution prevention/limitation measures and should only affect status  
where they are sufficiently important to affect the objectives of “good status”.

Pakeitimą pateikė Christa Klaß

Pakeitimas 197 I priedo lentelės 2a-2i eilutės (naujos)
Keičia pranešėjo pateiktą 33 pakeitimą
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Bendras pesticiduose 
esančių veikliųjų 
medžiagų kiekis

0,5 µg/l Bendras pesticidų 
kiekis, įskaitant 
veikliuosius 
metabolitus

Amonis 0,5 mg/l

Arsenas 10 µg/l

Kadmis 1,0 µg/l

Švinas 10 µg/l l

Gyvsidabris 0,2 µg/l

Minimalus 
sąrašas medžiagų 
arba jonų, 
randamų 
natūraliai arba 
dėl žmonių 
veiklos

Chloridas
250 mg/l

Sulfatai 240 mg/l

Aliuminis 0,2 mg/l

Parodomieji 
dydžiai

Or. de

Justification

This table becomes Part B of Annex I. As already stated in relation to Article 3, Europe-wide, 
uniform standards must be laid down for the good chemical status to be achieved by 2015 in 
order to prevent eco-dumping and unequal terms of competition. For that reason, the 
minimum parameters have been taken over from Annex III. The concentration values are 
based on human and eco-toxicological considerations and define the risk of pollution, i.e. the 
transition to poor status.

As it is impossible to measure and monitor all pollutants, there is a need for indicators to 
show whether certain pollutants are present in groundwater and possibly to provide 
information about the source. The three substances listed in Annex I are appropriate 
indicators in this respect.

Total pesticides and their active ingredients are also included as  parameters since often 
pollution cannot be traced back to one pesticide.

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 198

II priedas
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POŽEMINIŲ VANDENŲ CHEMINĖS 
BŪKLĖS ĮVERTINIMAS TERŠALŲ, 
KURIEMS NĖRA SUKURTI BENDRIJOS 
KOKYBĖS STANDARTAI, ASPEKTU

BENDRI RIBINIŲ DYDŽIŲ 
NUSTATYMO KRITERIJAI, KURIE 

TAIKOMI ĮVERTINANT POŽEMINIŲ 
VANDENŲ CHEMINĘ BŪKLĘ  

Įvertinimo procedūra tikrinant ar 
požeminių vandenų cheminė būklė yra gera 
teršalų, kuriems nėra sukurti Bendrijos 
kokybės standartai, aspektu atliekama 
visiems požeminių vandenų telkiniams, 
kurie gali būti potencialiai pavojingi, ir dėl 
kiekvieno teršalo, kuris įtakoja, kad 
požeminio vandens telkinys arba požeminių 
vandenų telkinių grupė patenka į 
potencialiai pavojingų vandenų kategoriją.

1. Valstybės narės ribinius dydžius 
nustato vadovaudamosios šiais 
kriterijais:

Įvertinant ypatingas dėmesys atkreipiamas į 
šias problemas:

1. Valstybės narės ribinius dydžius 
nustato vadovaudamosios šiais 
kriterijais:

a) informacija, surinkta kaip dalis tyrimo, 
atliekamo vadovaujantis Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsniu ir II priedo 2.1 ir 
2.2 skyriais;

i) požeminio vandens, kuriam taikomi šie 
ribiniai dydžiai, savybės;

b) aplinkosauginės kokybės tikslai ir kiti 
vandenų apsaugos standartai, 
egzistuojantys nacionaliniu, Bendrijos arba 
tarptautiniu lygmeniu;

ii) atitinkamų teršalų savybės; ir

c) visa svarbi informacija apie teršalo arba 
giminingos medžiagos toksikologiją, 
ekotoksikologiją, išsilaikymą ir 
bioakumuliacinį potencialą;

iii) stebimų vietų išdėstymas.

d) numatomi kiekiai ir koncentracija 
teršalų, patenkančių iš požeminių vandenų 
telkinių į su juo susijusius paviršiaus 
vandenis ir /(arba) nuo jų priklausomas 
sausumos ekosistemas;  

Ribiniai dydžiai parodo teršalo 
koncentraciją, kurią viršijus iškyla 
pavojus, kad:

e) numatomas d punkte apibrėžtų teršalų 
kiekio ir koncentracijos poveikis 
susijusiems paviršiaus vandenims ir nuo jų 
priklausomoms sausumos ekosistemoms;

a) netenkinama viena arba kelios 
sąlygos, išdėstytos Direktyvos 
2000/60/EB V priedo 2.3.2 lentelėje; arba

f) įvertinimas, grindžiamas d ir e punktais, 
ar teršalų koncentracija požeminio vandens 
telkinyje sąlygoja, kad atitinkamų 

b) geriamojo vandens šaltiniai 
neapsaugoti taip, kaip reikalaujama 
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paviršiaus vandenų atveju nebus pasiekta 
aplinkosauginių tikslų, išdėstytų Direktyvos 
2000/60/EB 4 straipsnyje arba gerokai 
pablogės ekologinė arba cheminė tokių 
vandenų kokybė, arba bus pastebima bet 
kokia didesnė žala tiesiogiai nuo požeminių 
vandenų telkinių priklausomai sausumos 
ekosistemai.  

Direktyvos 2000/60/EB 7 straipsnyje.

Or. en

Pagrindimas

The amendment strengthens and simplifies the Commission’s proposed common procedure for 
deriving threshold values. It requires Member States to focus on what is important to the particular 
groundwater body, the risks posed by pollutants, and how the threshold value is measured.  It also 
links the setting of threshold values to the WFD meaning of “good status”, and adds a condition to 
protect drinking water sources in accordance with the WFD.  

To introduce common standards would be to ignore the variability of the natural quality of 
groundwater not only between, but also within, aquifers (eg. chloride can  vary naturally from 20 
mg/l to over 10,000 mg/l within a distance of 10km ). Groundwater’s roles in supporting ecosystems 
and other uses also varies. Imposing common standards would be like standardising shoes to a 
single size and design. Sometimes they would be too tight, sometimes  too loose.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 199
II priedas f a punktas (naujas)

fa) šios koncentracijos įvertinimas atsižvelgiant 
į Direktyvos 2000/60/EB dėl vandens, 
naudojamo kaip geriamasis vanduo, 7 
straipsnyje išdėstytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

The groundwater aspect as source for the drinking water supply should be included in the 
assessment.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 200
II priedo f a punktas (naujas)

fa) šios koncentracijos įvertinimas 
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atsižvelgiant į Direktyvos 2000/60/EB dėl 
vandens, naudojamo kaip geriamasis 
vanduo, 7 straipsnyje išdėstytus tikslus.

Or. en

Pagrindimas

The groundwater aspect as source for the drinking water supply should be included in the 
assessment.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 201
II priedo f b punktas (naujas)

fb) išmatuoti arba apskaičiuoti teršalų 
kiekiai ir koncentracija viešojo geriamojo 
vandens tiekimo šaltiniuose;

Or. en

Pagrindimas

The groundwater aspect as source for the drinking water supply should be included in the
assessment.

Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 202
II priedo f b punktas (naujas)

fb) išmatuoti arba apskaičiuoti teršalų 
kiekiai ir koncentracija viešojo geriamojo 
vandens tiekimo šaltiniuose;

Or. en

Pagrindimas

The groundwater aspect as source for the drinking water supply should be included in the 
assessment.

Pakeitimą pateikė Dimitrios Papadimoulis

Pakeitimas 203
III priedas

III priedas išbraukiamas.
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Or. en

Justification

The basis for the choice of core list of pollutants is not specified and appears arbitrary. The WFD 
requires Member States to consider any pollutant that is placing the achievement of its 
environmental objectives at risk. This is the most cost-effective approach to environmental 
protection. The introduction of a core list of pollutants on top of the risk-based approach will add 
costs for no added environmental benefit.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 204
III priedo A.1 dalies lentelės 4 eilutė

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Chloridas Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

The classification of chloride as a pollutant is not appropriate since, as yet, there are no 
human toxicological values for chloride for drinking water or any other data showing eco-
toxicological effects. Chloride is not listed in Directive 2003/40/EC of 16 May 2003, for 
example, and should not therefore be regarded as a critical component. Mineral waters, for 
example, may have a chloride content of up to 5.1 g/l.

Moreover, the classification is not logical in the light of the fact that chloride is not among 
the pollutants referred to in Annex VIII of the EU water framework directive 2000/60/EC;
even the pollutants referred to there as 'hazardous' were not all included in the proposal for 
the groundwater directive.

Pakeitimą pateikėMaría Sornosa Martínez

Pakeitimas 205
III priedo A.1 dalies lentelės ketvirta eilutė

Medžiaga arba jonas 

Chloridas
Medžiaga arba jonas 

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

The table includes chloride and sulphate ions, which are described as pollutants in the title to 
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the annex and in the articles of the directive which refer to it.  This is a questionable 
description (they are not included in Annex VIII to framework directive 2000/600/EC) and 
maintaining these elements in the table would have undesirable consequences:

(a)  Article 4(2) allows the Commission to propose a directive amending Annex I, in other 
words establishing fixed quality standards for chlorides and sulphates.  This does not make 
sense as these substances are naturally present in water in high and very high concentrations 
in many aquifers in the European Union.

(b) These substances would have to be included in the trend analyses (see Annex IV.1.1. and 
Article 4(1)), with the corresponding requirement for reversal if they reach 75% of the quality 
standard or threshold value.

Pakeitimą pateikėMaría Sornosa Martínez

Pakeitimas 206
III priedo A.1 dalies lentelės septinta eilutė

Medžiaga arba jonas 

Sulfatai
Medžiaga arba jonas 

Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

The table includes chloride and sulphate ions, which are described as pollutants in the title to 
the annex and in the articles of the directive which refer to it.  This is a questionable 
description (they are not included in Annex VIII to framework directive 2000/600/EC) and 
maintaining these elements in the table would have undesirable consequences:

(a)  Article 4(2) allows the possibility for the Commission to propose a directive amending 
Annex I, in other words establishing fixed quality standards for chlorides and sulphates.  This 
does not make sense as these substances are naturally present in water in high and very high 
concentrations in many aquifers in the European Union.

(b) These substances would have to be included in the trend analyses (see Annex IV.1.1. and 
Article 4(1)), with the corresponding requirement for reversal if they reach 75% of the quality 
standard or threshold value.

Pakeitimą pateikėCristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 207
III priedo A.1 dalies lentelės septinta eilutė

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 
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Sulfatai Išbraukta.

Or. es

Pagrindimas

In some Member States the formation of sulphates in groundwater occurs naturally, not as a 
result of pollution.

Pakeitimą pateikė Holger Krahmer

Pakeitimas 208

III priedo A.1 dalies lentelės septinta eilutė

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Sulfatai Išbraukta.

Or. de

Pagrindimas

The substance 'sulphate' should be deleted from the list in Annex III as sulphate has no toxic 
effect and should not therefore be classified as a pollutant. In addition, natural sulphate 
deposits are widespread in Europe. Sulphate is also an important component of natural 
mineral water (see Directive 2003/40/EC of 16.05.2003).

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 209
III priedo A.1 dalies lentelės 7a eilutė (nauja)

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Fosforas

Or. da

Pagrindimas

Phosphorus poses a serious threat to the chemical quality of groundwater both at present and 
in the longer term.
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Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 210
III priedo A.1 dalies lentelės 7a eilutė (nauja)

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Varis

Or. da

Pagrindimas

The added substances pose a long-term threat to the chemical quality of groundwater.

Pakeitimą pateikėDan Jørgensen

Pakeitimas 211
III priedo A.1 dalies lentelės 7 b eilutė (nauja)

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Cinkas

Or. da

Pagrindimas

The added substances pose a long-term threat to the chemical quality of groundwater.

Pakeitimą pateikė Dan Jørgensen

Pakeitimas 212

III priedo A.1 dalies lentelės 7 c eilutė (nauja)

Medžiaga arba jonas Medžiaga arba jonas 

Aliuminis

Or. da

Pagrindimas

The added substances pose a long-term threat to the chemical quality of groundwater.



AM\550205LT.doc PE 350.247v01 83/98 AM\

LT

Pakeitimą pateikė Johannes Blokland

Pakeitimas 213
III priedo B dalies 1.2 punktas

1.2 Informacija apie visus pavojingais 
laikomus požeminio vandens telkinius, ypač 
vandenų dydis, ryšys tarp požeminio 
vandens telkinių ir su jais susijusių 
paviršiaus vandenų bei nuo jų priklausomų 
sausumos ekosistemų ir, natūraliai gamtoje 
pasitaikančių medžiagų atveju, požeminio 
vandens telkiniuose esantys jų kiekiai.

1.2 Informacija apie visus pavojingais 
laikomus požeminio vandens telkinius, ypač 
vandenų dydis, ryšys tarp požeminio 
vandens telkinių ir su jais susijusių 
paviršiaus vandenų bei nuo jų priklausomų 
sausumos ekosistemų, požeminnio vandens 
kaip geriamojo vandens naudojimas, bei, 
natūraliai gamtoje pasitaikančių medžiagų 
atveju, požeminio vandens telkiniuose 
esantys jų kiekiai.

Or. nl

Justification

Because groundwater is the main source of drinking water in the European Union, Member 
States should indicate whether a body of groundwater characterised as being at risk can also 
be used as a source of drinking water, as required by Article 7(1) of Directive 2000/60/EC.

Pakeitimą pateikė Dan Jųrgensen

Pakeitimas 214
III priedo B 2 dalies 2.2 punktas

2.2. Sąryšys tarp ribinių verčių ir gamtoje 
pasitaikančių medžiagų foninių verčių.

2.2. 2.2.Sąryšis tarp gamtoje pasitaikančių 
medžiagų ribinių verčių ir foninių verčių.
Kai nežinomos gamtoje pasitaikančių 
medžiagų požeminio vandens foninės 
vertės, jos nustatomos remiantis specialistų 
pateiktais duomenimis.

Or. da

Justification

In a number of cases the background level will not be known until after prolonged monitoring 
- for some groups  of bodies of groundwater it may also be difficult to find bodies of such 
water where a natural background level can be measured. In both eventualities it will be 
necessary to establish background levels on the basis of qualified professional estimates.
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Pakeitimą pateikė Dorette Corbey  

Pakeitimas 215
III priedo B dalies 2 punktas, 2.3 punktas

2.3.Sąlygos, kuriomis buvo atsižvelgta į 
ekonominius ir socialinius kaštus,
nustatant ribines vertes.

2.3. Į priemones, kurias turi nustatyti 
valstybės narės, programą įtrauktos 
sąlygos, kuriomis atsižvelgiama į 
ekonominius ir socialinius kaštus, siekiant 
įvertinti priemones, kurių tikslas – padėti 
siekti geros cheminės būklės.

Or. en

Justification

Economic and social costs should not be a consideration for establishing threshold values, but 
should be considered in assessing the measures which may be taken to achieve a good status.

Pakeitimą pateikė Ria Oomen-Ruijten

Pakeitimas 216
III priedo B dalies 2 punktas, 2.3 punktas

2.3.Sąlygos, kuriomis buvo atsižvelgta į 
ekonominius ir socialinius kaštus, 
nustatant ribines vertes.

2.3. Į priemones, kurias turi nustatyti 
valstybės narės, programą įtrauktos 
sąlygos, kuriomis atsižvelgiama į 
ekonominius ir socialinius kaštus, siekiant 
įvertinti priemones, kurių tikslas – padėti 
siekti geros cheminės būklės.

Or. en

Justification

Economic and social costs should not be a consideration for establishing threshold values, but 
should be considered in assessing the measures which may be taken to achieve a good status.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marķa Sornosa Martķnez 

Pakeitimas 217
Priedas III a (nauja)

IIIa PRIEDAS
Medžiagos, kurios neturi patekti į požemio 

vandenį
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1. kancerogeninės, mutageniškos arba 
toksiškos 1 ar 2 kategorijų dauginimuisi 
pagal klasifikacijos kriterijus, numatytus 
Direktyvoje 67/548/EEB;
2. patvarios, linkusios biologiškai kauptis ir 
toksiškos;
3. labai patvarios ir labai linkusios 
biologiškai kauptis;
4. potencialiai gali pažeisti vandens 
aplinkos komponentų hormonines 
funkcijas;
5. sukelia tokią pačią, kaip nurodyta 1-4 
punktuose, grėsmę; arba
6. kelia tokį patį nerimą dėl kitų šiame 
straipsnyje išvardytų medžiagų.

Or. en

Pakeitimą pateikė Chris Davies

Pakeitimas 218
IV PRIEDAS

IV PRIEDAS IV PRIEDAS
PASTEBIMO IR ILGESNĮ LAIKĄ 

TRUNKANČIO TERŠALŲ 
KONCENTRACIJOS DIDĖJIMO 

TENDENCIJŲ NUSTATYMAS IR 
LYGMUO, NUO KURIO REIKIA 
PRADĖTI MAŽINTI TERŠIMO 

DIDĖJIMO TENDENCIJĄ

PASTEBIMO IR ILGESNĮ LAIKĄ 
TRUNKANČIO TERŠALŲ 

KONCENTRACIJOS DIDĖJIMO 
TENDENCIJŲ NUSTATYMAS IR 
LYGMUO, NUO KURIO REIKIA 
PRADĖTI MAŽINTI TERŠIMO 

DIDĖJIMO TENDENCIJĄ

1. PASTEBIMO IR ILGESNĮ LAIKĄ 
TRUNKANČIO TERŠALŲ 
KONCENTRACIJOS DIDĖJIMO 
TENDENCIJŲ NUSTATYMAS

1. PASTEBIMO IR ILGESNĮ LAIKĄ 
TRUNKANČIO TERŠALŲ 
KONCENTRACIJOS DIDĖJIMO 
TENDENCIJŲ NUSTATYMAS

Dalys: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 išbrauktos Siekdamos nustatyti pastebimo ilgesnį laiką 
trunkančio požemio vandenyje esančių 
teršalų koncentracijos didėjimo tendenciją, 
valstybės narės turi pasirinkti stebėjimo 
dažnumą ir stebėjimo vietas, kurios būtų 
pakankamai veiksmingos siekiant:
– teikti informaciją, reikalingą norint 
užtikrinti, kad būtų galima pakankamai 
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patikimai ir tiksliai atskirti dėl žmonių 
veiklos kilusią teršalų koncentracijos 
didėjimo tendenciją nuo natūralaus kitimo 
ir 
– pakankamai anksti nustatyti didėjimo 
tendenciją, kad būtų galima pritaikyti 
taršos didėjimo tendencijos pakeitimo 
priemones arba bent jau kiek įmanoma 
labiau sumažinti aplinkai kenkiančius 
pokyčius, svarbius požeminių vandenų 
kokybei.

Naudojami stebėjimo ir analizės 
metodai turi atitikti svarbius 
tarptautinius arba valstybių 
standartus, numatytus siekiant 
užtikrinti atitinkamos mokslinės 
kokybės duomenis, kuriuos būtų galima 
palyginti.

2. LYGIS, NUO KURIO REIKIA 
PRADĖTI MAŽINTI TERŠIMO 
DIDĖJIMO TENDENCIJĄ

2. LYGIS, NUO KURIO REIKIA 
PRADĖTI MAŽINTI TERŠIMO 
DIDĖJIMO TENDENCIJĄ

Dalys 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
išbrauktos.

Lygis, nuo kurio reikia pradėti mažinti 
taršos didėjimo tendenciją, atitinka 75 proc. 
bet kokio kokybės standarto arba ribinės 
vertės teršalų koncentraciją, kurią viršijus 
būtų žymiai pakenkta požeminių vandenų 
kokybei aplinkos apsaugos požiūriu, nebent 
jei:
– reikia pradėti anksčiau mažinti taršos 
didėjimo tendenciją, kad tendencijos kaitos 
priemonėmis kaip įmanoma labiau ir 
rentabiliau būtų galima sutrukdyti arba 
sumažinti žymų požemio vandenų kokybės 
pablogėjimą aplinkos apsaugos požiūriu;
– dėl techninių sunkumų, kurie atsiranda 
norint nustatyti atitinkamos koncentracijos 
tendenciją, būtina nustatyti skirtingą lygį, 
nuo kurio reikia pradėti mažinti taršos 
didėjimo tendenciją; arba
– padidėjimo norma ir tendencijos 
kintamumas yra tokie, jog pradėjus vėliau 
mažinti taršos didėjimo tendenciją jos 
kaitos priemonėmis nebūtų galima kiek 
įmanoma rentabiliau sustabdyti žymų 
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požemio vandenų kokybės pablogėjimą 
aplinkos apsaugos požiūriu.

Valstybės narės pagal Direktyvos 
2000/60/EB 13 straipsnį 
reikalaujamuose upių baseinų valdymo 
planuose paskelbia priežasčių, 
skatinančių pasirinkti nustatytus 
lygius, nuo kurių reikia pradėti mažinti 
taršos didėjimo tendenciją, trumpą 
aprašą.

Or. en

Justification

The Commission’s proposal to include prescribed monitoring frequencies and fixed starting points 
for trend reversal could result in delays in detecting environmentally significant trends and prevent 
timely action to reverse them  and avert significant environmental damage.  Fixed monitoring 
frequencies could also lead to an inappropriate level of monitoring to characterise a trend. This is 
not a cost-effective or scientifically robust approach.

This amendment requires Member States to select monitoring frequencies and starting points for 
trend reversal that ensure the identification and reversal of trends in time to prevent them causing 
significant impacts. To ensure a consistent approach, it requires Member States to determine 
frequencies and starting points using common criteria. The right frequencies and starting points 
will depend on the characteristics of the groundwater bodies and pollutants concerned.

Pakeitimą pateikė Hiltrud Breyer, Marķa Sornosa Martķnez 

Pakeitimas 219
IV priedas 1,2 dalis a 

a) įvertinimas pagal pavienio požeminio 
vandens telkinio arba požeminio vandens 
telkinių grupės pavienių matavimo vietų
rezultatų aritmetinius vidurkius, gautus 
matuojant per ketvirtį, per pusę metų arba 
per metus.

a) naudojant stebėjimo programą gautų 
matavimo rezultatų vertinimas turi būti 
pagrįstas tendencijų analize visose pavienio 
požeminio vandens telkinio arba požeminio 
vandens telkinių grupės pavienėse matavimo 
vietose.

Or. en

Justification

Averaging samples over time will mean that significant concentrations of pollutants can be diluted 
in the findings.
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Pakeitimą pateikė Maria Sornosa Martinez

Pakeitimas 220
IV priedas, punktas 12 a

a) Įvertinimą pagal pavienio požeminio 
vandens telkinio arba požeminio vandens 
telkinių grupės pavienių matavimo vietų 
rezultatų aritmetinius vidurkius, gautų 
matuojant per ketvirtį, per pusę metų arba 
per metus.

a) Įvertinimą pagal pavienio požeminio 
vandens telkinio arba požeminio vandens 
telkinių grupės pavienių matavimo vietų 
rezultatų aritmetinius vidurkius, gautų 
matuojant per ketvirtį, per pusę metų arba 
per metus. Būtina pasirūpinti, kad 
stebėjimo vietas būtų galima palyginti.

Or. es

Justification

There are considerable differences in the natural chemical composition of groundwater,  not 
only between different groundwater bodies, but also within the same groundwater body.  For 
example, there are chemical differences between groundwater close to the surface and 
groundwater at greater depth.  Accordingly, a proper assessment requires the monitoring 
points to be comparable, for example with regard to geological conditions.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 221
Pakeitimas IV, punktas 1.2 (c) įvadas

c) Lentelėje nurodytas minimalus duomenų 
verčių skaičius ir minimalios laiko tarpų 
trukmės. Laiko tarpai neturi viršyti 15 metų.

c) Lentelėje nurodytas minimalus duomenų 
verčių skaičius ir minimalios laiko tarpų 
trukmės. Laiko tarpai neturi viršyti 6 metų.

Or. de

Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 222
IV priedas 1.2 dalis c lentelė 2 skyrius   Row 1
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Stebėjimų .............................Minimalus 
dažnumas.........................metų skaičius
Kasmet...............................................8   

Stebėjimų .............................Minimalus 
dažnumas.........................metų skaičius
Kasmet...............................................6   

Or. de

Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 223
IV priedas 1.2 dalis c lentelė 3 skyrius  

Stebėjimų ...........................Maksimalus
dažnumas..........................metų skaičius
Kasmet...............................15
Kas pusę metų                    15
Kas ketvirtį                       15  

Stebėjimų ...........................Maksimalus
dažnumas..........................metų skaičius
Kasmet...............................6   
Kas pusę metų                    6
Kas ketvirtį                       6  
 

Or. de

Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.

Pakeitimą pateikė Cristina Gutiérrez-Cortines

Pakeitimas 224
I priedas 1,6 a eilutė (nauja)

1.6. a Valstybės narės kartu su 
institucijomis, atsakingomis už upių 
baseino regionus, skaičiuodamos 
požeminio vandens telkinius, apibrėžia 
vandeningojo sluoksnio pusiausvyrą ir lygį, 
naudodamosi atitinkamais rodikliais, 
nustatytais remiantis ankstesniais 
duomenimis ir šiuo tikslu parengtais 
stebėjimo tinklais.
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Or. es

Justification

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

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 225
Pakeitimas IV, punktas 2,3 (c) įvadas

2.3. Minimalus matavimų duomenų skaičius 
ir minimalus tendencijos pasikeitimo 
nustatymo laikas per eilę metų priklauso nuo 
pagal priedo 1.2 dalies c punktą parinkto 
kontrolės dažnumo ir pateiktas lentelėje.
Laiko tarpai neturi viršyti 30 metų.

2.3. Minimalus matavimų duomenų skaičius 
ir minimalus tendencijos pasikeitimo 
nustatymo laikas per eilę metų priklauso nuo 
pagal priedo 1.2 dalies c punktą parinkto 
kontrolės dažnumo ir pateiktas lentelėje.
Laiko tarpai neturi viršyti 6 metų.

Or. de

Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 226
IV priedas, punktas 2.3, lentelės 2 stulpelis 1 eilutė

Stebėjimų .............................Minimalus 
dažnumas.........................metų skaičius
Kasmet...............................................14   

Stebėjimų .............................Minimalus 
dažnumas.........................metų skaičius
Kasmet...............................................6   

Or. de
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Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.

Pakeitimą pateikė Richard Seeber

Pakeitimas 227
IV priedas 2.3 dalis lentelė 3 skyrius  

Stebėjimų ...........................Maksimalus
dažnumas..........................metų skaičius
Kasmet...............................30
Kas pusę metų                    30
Kas ketvirtį                       30  
 

Stebėjimų ...........................Maksimalus
dažnumas..........................metų skaičius
Kasmet...............................6   
Kas pusę metų                    6
Kas ketvirtį                       6  
 

Or. de

Justification

If new periods of time are to be laid down, they should coincide with the 6 year schedule 
already set.


