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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 62
Titel van de Richtlijn

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging

Voorstel voor een richtlijn van het Europees 
Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging en achteruitgang

Or. de

Motivering

De nieuwe richtlijn gaat verder dan hetgeen wordt vereist in artikel 17 van richtlijn 2000/60/EG 
en bevat ook regelingen voor het overnemen en handhaven van bepalingen uit de 
grondwaterrichtlijn 80/68/EEG, die op zijn laatst in 2013 buiten werking treedt, met als doel het 
voorkomen en vermijden of beperken van de inbreng van gevaarlijke stoffen. Verder is het de 
bedoeling niet alleen de verontreiniging, maar vooral de achteruitgang in kwaliteit van het 
grondwater door nieuwe lozingen te voorkomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 63
Overweging 1

(1) Grondwater is een waardevolle 
natuurlijke hulpbron die als zodanig voor 
verontreiniging moet worden behoed.

(1) Grondwater is een waardevolle 
natuurlijke hulpbron die als zodanig voor 
verontreiniging moet worden behoed.
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Dit is in het bijzonder van belang voor 
grondwaterafhankelijke ecosystemen en 
voor het gebruik van grondwater voor de 
voorziening van water bestemd voor 
menselijke consumptie.

Or. nl

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 64
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) Het grondwater moet zodanig 
worden beschermd dat via eenvoudige
zuivering drinkwater van goede kwaliteit 
kan worden verkregen, zoals neergelegd in 
de doelstellingen van artikel 7, leden 2 en 3 
van richtlijn 2000/60/EG. 

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 65
Overweging 1 bis (nieuw)

(1 bis) De hoeveelheid zuiver grondwater 
neemt in Europa snel af, wat een gevaar 
betekent voor de voorziening van 
toekomstige generaties met natuurlijk 
drinkwater en kan leiden tot een 
onomkeerbaar verlies van een natuurlijk 
erfgoed en een natuurlijke voorziening.
Er dient nader onderzoek te worden gedaan 
om in de richtlijn criteria op te nemen voor 
de kwaliteit van het ecosysteem van het 
grondwater en bepalingen voor de 
bescherming tegen verslechtering daarvan.  

Or. en

Motivering

Natuurlijke grondwaterbronnen dienen ook als ecosysteem te worden beschermd. De 
bescherming van grondwater mag niet beperkt blijven tot een goede chemische toestand van de 
ondergrondse bronnen maar tevens moet voorkomen worden dat deze bron zijn functionaliteit 
verliest en het behoud van de diversiteit van het ecosysteem zowel in de zich onder het 
aardoppervlak bevindende waterlaag als in de erboven gelegen aardlaag in gevaar komt.
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Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 66
Overweging 3

(3) Teneinde het milieu als geheel en de 
menselijke gezondheid in het bijzonder te 
beschermen, moet de concentratie van 
schadelijke verontreinigende stoffen in het 
grondwater worden vermeden, voorkomen 
of beperkt.

(3) Teneinde het milieu als geheel en de 
menselijke gezondheid in het bijzonder te 
beschermen, dient de concentratie van 
schadelijke verontreinigende stoffen in het 
grondwater te worden vermeden, voorkomen 
of beperkt.

De voornaamste belasting van het 
grondwater ontstaat in de sectoren 
afvalstoffen, luchtverontreiniging, 
landbouw en vervoer. Voor deze sectoren 
bestaan inmiddels verregaande 
communautaire wettelijke voorschriften. 
De bescherming van het grondwater moet 
op grond van uniforme eisen voor al deze 
sectoren worden gewaarborgd.

Or. de

Motivering

De bescherming van het grondwater moet uniform ook voor andere rechtssectoren, bijvoorbeeld 
het EU-EG-waterrecht, worden geregeld, met name om een dubbele regelgeving te voorkomen. 
Daarbij moet de EU zelf zich op het voorzorgsbeginsel, d.w.z. het hoogste beschermingsniveau 
voor het grondwater, richten. Anders kunnen de lidstaten de hoge kwaliteit van het grond- en 
drinkwater, zoals tot dusverre het geval was, niet garanderen. De EG-richtlijn inzake het storten 
van afvalstoffen en de uitvoeringsvoorschriften daarvan voorzien niet in het hierboven genoemde 
beschermingsniveau.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 67
Overweging 3 bis (nieuw)

(3 bis) Bescherming van de ondergrondse 
watervoorraden is ook noodzakelijk met het 
oog op het voortbestaan van de Europese 
landbouw als onmisbaar instrument bij de 
bestrijding van woestijnvorming. 
Watervoerende lagen moeten worden 
beschermd tegen overexploitatie in de 
toekomst, aangezien die leidt tot vervuiling 
en drastische vermindering van de 
waterhoeveelheid of zelfs het volledig 
verdwijnen ervan.

Or. es
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Motivering

Er moet nauwkeurig onderzoek worden verricht naar de watervoerende lagen om ingeval van 
aanzienlijke vermindering van de hoeveelheid of verhoging van de concentratie vervuilende 
stoffen tijdig de nodige maatregelen te kunnen nemen. Het is zaak te voorkomen dat niet langer 
kan worden geïrrigeerd, omdat vegetatie immers woestijnvorming helpt voorkomen. Daarom 
moet worden gewaakt voor overexploitatie van de watervoerende lagen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 68
Overweging 4

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid bevat uitvoerige bepalingen 
voor de bescherming en het behoud van het 
grondwater. Overeenkomstig artikel 17 van 
die richtlijn moeten maatregelen ter 
voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld, met inbegrip van criteria voor 
de beoordeling van de goede chemische 
toestand en criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen.

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid bevat uitvoerige bepalingen 
voor de bescherming en het behoud van het 
grondwater. Overeenkomstig artikel 17 van 
die richtlijn moeten maatregelen ter 
voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld. Dergelijke maatregelen zijn 
erop gericht het doel van een goede 
chemische toestand van het grondwater te 
bereiken overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder b).
Op grond van artikel 4, lid 1, onder b) van 
de richtlijn moeten de lidstaten (i) de 
noodzakelijke initiatieven nemen ter 
voorkoming of beperking van de 
achteruitgang in status van alle 
grondwatergebieden en (ii) alle 
grondwatergebieden beschermen, vergroten 
en heroprichten met het doel een goede 
grondwaterstatus te bereiken.

Or. da

Motivering

De verwijzing van de Commissie naar de bepalingen van de kaderrichtlijn water is een 
verdraaiing van de eis in de richtlijn dat er specifieke maatregelen moeten worden genomen ter 
voorkoming en controle van de verontreiniging van het grondwater.
Artikel 17 van de kaderrichtlijn water luidt als volgt: "Het Europees Parlement en de Raad 
stellen specifieke maatregelen vast ter voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging. De maatregelen zijn gericht op het bereiken van een goede 
chemische toestand van het grondwater in óvereenstemming met artikel 4, lid 1, onder b). [...]".
In het voorstel voor een richtlijn van de Commissie wordt artikel 17 van de kaderrichtlijn water 
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ten onrechte op de volgende wijze aangehaald: "Artikel 17 van de kaderrichtlijn water bepaalt 
dat het Europees Parlement en de Raad op basis van een voorstel van de Commissie specifieke 
maatregelen vaststellen ter voorkoming en beheersing van grondwaterverontreiniging. Daartoe 
stellen zij gemeenschappelijke criteria vast voor de beoordeling van de goede chemische 
toestand en de tendensen inzake kwaliteit."
In het voorstel van de Commissie wordt dus onder de vaststelling van gemeenschappelijke 
criteria voor de goede chemische toestand en de tendensen inzake kwaliteit hetzelfde verstaan 
als specifieke maatregelen ter voorkoming en controle van de grondwaterverontreiniging. Dat is 
natuurlijk niet zo.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 69
Overweging 4

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid bevat uitvoerige bepalingen 
voor de bescherming en het behoud van het 
grondwater. Overeenkomstig artikel 17 van 
die richtlijn moeten maatregelen ter 
voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld, met inbegrip van criteria voor 
de beoordeling van de goede chemische 
toestand en criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen.

(4) Richtlijn 2000/60/EG van het Europees 
Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor 
communautaire maatregelen betreffende het 
waterbeleid bevat uitvoerige bepalingen 
voor de bescherming en het behoud van het 
grondwater. Overeenkomstig artikel 17 van 
die richtlijn moeten maatregelen ter 
voorkoming en beheersing van 
grondwaterverontreiniging worden 
vastgesteld, met inbegrip van criteria voor 
de beoordeling van de goede chemische 
toestand en criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen. 
Voorts moeten criteria worden vastgesteld 
voor de beoordeling van de milieugevolgen 
van grondwaterpeildaling en moeten de 
kwantitatieve ontwikkelingen van de 
grondwatervoorraden in kaart worden 
gebracht overeenkomstig artikel 8 van 
Richtlijn 2000/60/EG.

Or. es

Motivering

Bij de beoordeling van de grondwaterkwaliteit mag niet uit het oog worden verloren dat 
vermindering van de hoeveelheid grondwater automatisch leidt tot een verhoging van het 
percentage natuurlijke vervuilende stoffen zoals sulfaat. Het Commissievoorstel is vaag ten 
aanzien van het meten van de hoeveelheden grondwater zoals bedoeld in artikel 8 van de 
kaderrichtlijn water.
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 70
Overweging 5

(5) Er moeten kwaliteitsnormen,
drempelwaarden en
beoordelingsmethoden worden uitgewerkt 
om te voorzien in criteria voor de 
beoordeling van de chemische toestand 
van grondwaterlichamen.

(5) Er moeten kwaliteitsnormen voor 
grondwater alsmede
beoordelingsmethoden worden uitgewerkt 
om de chemische toestand van grondwater 
en grondwaterlichamen aan de hand van 
uniforme criteria te kunnen beoordelen 
en beschrijven. Aan de bescherming van 
grondwater dienen in de Europese Unie 
zodanige minimumeisen te worden gesteld 
dat geen concurrentiedistorsies ontstaan. 
De maatregelen die vereist zijn om een 
goede grondwaterkwaliteit te bereiken, 
zullen aanzienlijke investeringen vergen. 
In voorkomend geval moet met behulp 
van de relevante 
financieringsmechanismen die in het 
kader van de nieuwe financiële 
vooruitzichten worden ontwikkeld steun 
worden verleend aan degenen die voor 
deze extra kosten komen te staan.

Or. xm

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 71
Overweging 5

(5) Er moeten kwaliteitsnormen, 
drempelwaarden en beoordelingsmethoden
worden uitgewerkt om te voorzien in 
criteria voor de beoordeling van de
chemische toestand van 
grondwaterlichamen.

(5) Er moeten op doorzichtige wijze
kwaliteitsnormen voor de 
grondwaterkwaliteit worden uitgewerkt om 
de goede chemische toestand van 
grondwaterlichamen te kunnen beoordelen 
en beschrijven. Daarbij moet er door 
middel van passende minimumeisen voor 
worden gezorgd dat in de Europese Unie 
zelf geen concurrentievervalsing ontstaat.

Or. de
Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 72
Overweging 5

(5) Er moeten kwaliteitsnormen, 
drempelwaarden en beoordelingsmethoden 

(5) Er moeten kwaliteitsnormen en 
beoordelingsmethoden worden uitgewerkt 
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worden uitgewerkt om te voorzien in criteria 
voor de beoordeling van de chemische 
toestand van grondwaterlichamen.

om te voorzien in criteria voor de 
beoordeling van de chemische toestand van 
grondwaterlichamen.

Or. da

Motivering

Het is überhaupt absurd om over grenswaarden te spreken als het gaat om de verontreiniging 
van het grondwater. Het grondwater is verontreinigd zodra er actieve stoffen in het water 
kunnen worden gemeten. Aangezien de meetmethoden voortdurend worden ontwikkeld en 
verbeterd, moet er niet een vaste grenswaarde voor de verontreiniging worden vastgesteld, maar 
moet worden gemeten op grond van het laagste nog meetbare niveau.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 73
Overweging 5 bis (nieuw)

(5 bis) De bescherming van het 
grondwater kan in sommige gebieden een 
wijziging van de landbouw- en 
bosbouwkundige exploitatie vereisen. 
Deze kwestie moet aan de orde komen bij 
de ontwikkeling van 
plattelandsontwikkelingsplannen in het 
kader van de hervorming van het GLB.

Or. en

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 74
Overweging 6

(6) Er moeten criteria worden vastgesteld 
voor de bepaling van significante en 
aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen 
en voor het bepalen van het beginpunt van 
omkeringen in tendensen, rekening 
houdend met de kans op ongunstige 
effecten op geassocieerde aquatische 
ecosystemen en van het grondwater 
afhankelijke terrestrische ecosystemen.

Schrappen

Or. da

Motivering

Zodra er een onnodige verontreiniging van het grondwater wordt geconstateerd, moet bij de 
bronnen van die verontreiniging worden ingegrepen. Het is onaanvaardbaar dat als het ware 
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zou worden afgewacht of de verontreiniging blijft bestaan en nog groter wordt.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 75
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Daartoe moet duidelijk worden 
gemaakt voor welke stoffen de lozing 
voorkómen moet worden. Daarbij moet 
met name ook rekening worden gehouden 
met wetenschappelijke kennis van 
problematische stoffen, zoals bijvoorbeeld 
endocriene stoffen1.
_________
1 Zie resoluties van het Europees Parlement van 
20.10.1998 over chemische stoffen die 
verstoringen van de hormoonhuishouding 
veroorzaken (PB C 341 van 9.11.1998, blz. 37) en 
van 26.10.2000 over de mededeling van de 
Commissie aan de Raad en het Europees 
Parlement - Communautaire strategie voor 
hormoonontregelaars - een groep stoffen waarvan 
wordt vermoed dat ze de hormoonhuishouding van 
mensen en in het wild levende dieren ontregelen 
(PB C 197 van 12.7.2001, blz. 409).

Or. de

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 76
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) In aansluiting op artikel 11, lid 3, 
letter (f) van Richtlijn 2000/60/EG moeten 
opslag en herstel van grondwater als een 
toelaatbare praktijk worden aangemerkt 
mits hiervoor een vergunning is verleend, 
en worden erkend als een waardevolle 
methode voor het beheer  van 
waterbronnen. 

Or. en

Motivering

In de criteria voor een goede chemische staat is een verwijzing opgenomen van 50mg/l voor 
nitraat en 0,1 microgram/l voor bestrijdingsmiddelen. Voorts wordt, middels een verwijzing naar 
de Kaderrichtlijn water, verklaard dat de grondwaterkwaliteit geen gevolgen mag hebben voor 
de ecologische kwaliteit van het oppervlaktewater. Dit amendement schept een verband met het 
gebruik van grondwater als bron voor de drinkwatervoorziening in de criteria voor de 
beoordeling van de goede chemische toestand van drinkwater.
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Amendement ingediend door Caroline Jackson

Amendement 77
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) In aansluiting op artikel 11, lid 3, 
letter (f) van Richtlijn 2000/60/EG moeten 
opslag en herstel van grondwater als een 
toelaatbare praktijk worden aangemerkt 
mits hiervoor een vergunning is verleend, 
en worden erkend als een waardevolle 
methode voor het beheer  van 
waterbronnen.

Or. en

Motivering

Kunstmatige aanvulling is al een wijdverbreid gebruik in Europa. Deze overweging wil ervoor 
zorgen dat de kunstmatige aanvulling van waterlagen kan worden blijven toegepast in het 
duurzame waterbeheer. Het vormt tevens een aanvulling van artikel 6 van de onderhavige 
richtlijn.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 78
Overweging 7 bis (nieuw)

(7 bis) Waar mogelijk maken de lidstaten 
gebruik van bestaande statistische 
procedures zo lang deze overeenkomen met 
de internationale standaarden en bijdragen 
aan de vergelijkbaarheid van monitoring 
resultaten tussen lidstaten over langjarige 
perioden;

Or. nl

Motivering

De aandacht en energie moet uitgaan naar het bereiken van de doelstellingen. Onnodige 
bureaucratie, zoals het dupliceren van statistische procedures moeten voorkomen worden.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 79
Artikel 1

Deze richtlijn stelt de in artikel 17, leden 1 
en 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
specifieke maatregelen ter voorkoming en 
beheersing van grondwaterverontreiniging 

Deze richtlijn stelt de in artikel 17, leden 1 
en 2, van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
specifieke maatregelen ter voorkoming en 
beheersing van grondwaterverontreiniging 
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vast. Die maatregelen omvatten met name: vast. Die maatregelen omvatten met name:

a) criteria voor de beoordeling van de goede 
chemische toestand van het grondwater; en

a) criteria voor de beoordeling van de goede 
chemische toestand van het grondwater; 

b) criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en de omkering daarvan, en voor 
het bepalen van het beginpunt van 
omkeringen in tendensen.

b) criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en de omkering daarvan, en voor 
het bepalen van het beginpunt van 
omkeringen in tendensen; en

Deze richtlijn stelt ook de eis vast om 
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

c) het vaststellen van de eis om indirecte 
lozingen van verontreinigende stoffen in 
grondwater te voorkomen of te beperken.

Or. nl

Motivering

Het vaststellen van eisen aan indirecte lozingen is een hoofddoelstelling van deze richtlijn en 
staat op gelijk niveau met de doelstellingen die onder a) en b) vermeld zijn.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 80
Artikel 1, alinea 2

Deze richtlijn stelt ook de eis vast om
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

Deze richtlijn geeft een nadere uitwerking 
van de in artikel 4, lid 1, letter b), punt i) 
van Richtlijn 2000/60/EG vermelde eis om 
de inbreng van verontreinigende stoffen in 
grondwater en de verslechtering van de 
toestand van alle grondwaterlichamen te 
voorkomen of te beperken.

Or. en

Motivering

Indirecte lozingen is een nieuw begrip dat dient te worden ingevoerd. De Kaderrichtlijn water 
gebruikt slechts de algemene term "inbreng" en de specifieke term "directe lozing".

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 81
Artikel 1, alinea 1, letter a)

a) criteria voor de beoordeling van de goede 
chemische toestand van het grondwater; en

a) criteria voor de beoordeling van 
grondwater dat vrij van onnodige 
verontreiniging is; en

Or. da
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Motivering

Het is van doorslaggevend belang dat het grondwater wordt beoordeeld alsof het schoon is, 
d.w.z. zonder verontreiniging door stoffen die het gevolg zijn van activiteiten van de mens. Dit 
geldt bijvoorbeeld voor gewasbeschermingsmiddelen, stikstof of andere milieuvreemde stoffen 
die in het grondwater worden aangetroffen en die afkomstig zijn uit de landbouw of industrie.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 82
Artikel 1, alinea 1, letter b)

b) criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en de omkering daarvan, en voor 
het bepalen van het beginpunt van 
omkeringen in tendensen.

b) criteria voor het vaststellen van ingrepen 
die verder gaan dan het aanbrengen van 
borden die voor verontreiniging 
waarschuwen na het constateren van een 
onnodige verontreiniging van het 
grondwater.

Or. da

Motivering

Zodra er een onnodige verontreiniging van het grondwater wordt geconstateerd, moet bij de 
bronnen van die verontreiniging worden ingegrepen. Het is onaanvaardbaar dat als het ware 
zou worden afgewacht of de verontreiniging blijft bestaan en nog groter wordt.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 83
Artikel 1, alinea 2

Deze richtlijn stelt ook de eis vast om
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

Deze richtlijn geeft een nadere uitwerking 
van de in artikel 4, lid 1, letter b), punt i) 
van Richtlijn 2000/60/EG vermelde eis om 
de inbreng van verontreinigende stoffen in 
grondwater te voorkomen of te beperken en 
de verslechtering van de toestand van alle 
grondwaterlichamen te voorkomen.

Or. en

Motivering

In de richtlijn moet geen nieuw begrip "indirecte lozingen" worden ingevoerd. De Kaderrichtlijn 
water (KRW) maakt slechts onderscheid tussen het algemeen begrip "inbreng" en het specifieke 
geval van "directe lozing" van verontreinigende stoffen in grondwater. 
De richtlijn dient voor verduidelijking te zorgen van de in de Kaderrichtlijn water (KRW) 
vermelde verplichtingen inzake "te voorkomen" stoffen en "te beperken" stoffen en moet in EU-
maatregelen voorzien om bij voor Europa relevante verontreinigende stoffen aan de 
preventieverplichtingen te voldoen. Ook dient er meer duidelijkheid te komen omtrent de 
verplichting in de KRW om een verslechtering van de chemische toestand van het grondwater te 
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voorkomen. Sommigen zien dit als een verplichting tot handhaving van de status quo, terwijl 
anderen dit zo interpreteren dat een verslechtering van een goede naar een slechte chemische 
toestand moet worden voorkomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 84
Artikel 1, alinea 2

Deze richtlijn stelt ook de eis vast om 
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

(b bis) een programma van door de 
lidstaten te nemen maatregelen om 
indirecte lozingen van verontreinigende 
stoffen in grondwater te voorkomen of te 
beperken.

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines en Caroline Jackson

Amendement 85
Artikel 1, alinea 2 bis (nieuw)

De onderhavige richtlijn, die voortborduurt 
op richtlijn 2000/60/EG, gaat ervan uit dat 
de lidstaten en de voor het duurzaam 
beheer van de watervoorraden 
verantwoordelijke instanties alle 
maatregelen toepassen die nodig zijn voor 
de karakterisering van en de controle op de 
toestand van de grondwaterlichamen. Tot 
deze maatregelen, welke in detail zijn 
omschreven in de bijlagen IV en V van 
richtlijn 2000/60/EG, behoren o.a. de 
locatie van het grondwater en de perimeter 
ervan, geologische en hydrologische 
kenmerken van de watervoerende lagen, 
vul- en herstelcapaciteit, 
onttrekkingsgebieden, bronnen voor de 
onttrekking van water en risico's inzake 
overexploitatie en verontreiniging.

Or. es

Motivering

Aangezien het onderhavige voorstel voortborduurt op richtlijn 2000/60/EG, moet duidelijk 
worden gemaakt dat sommige instrumenten van de kaderrichtlijn nodig zijn voor een adequate 
bescherming van het grondwater.
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Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 86
Artikel 2, lid 1

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand 
te verkeren.

Schrappen

Or. en

Motivering

Een nieuwe definitie van "drempelwaarde" is niet nodig omdat deze gelijk is aan 
"kwaliteitsnorm".

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 87
Artikel 2, lid 1

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren.

1. "grondwaterkwaliteitsnormen": 
milieukwaliteitsnormen uitgedrukt als 
concentratiewaarden voor een bepaalde
verontreinigende stof, een groep 
verontreinigende stoffen of een indicator 
voor de verontreiniging van grondwater die 
in het belang van de bescherming van de 
menselijke gezondheid en het milieu niet 
mogen worden overschreden en die de 
grens tussen een goede en een slechte 
chemische toestand vormen.

Or. de

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 88
Artikel 2, lid 1

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, gebaseerd op de 
natuurlijk voorkomende concentratie, 
waarvan de overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
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verkeren. worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren.

Or. nl

Motivering

De definitie mist een verwijzing naar van nature voorkomende concentraties stoffen. Indien een 
bepaalde stof van nature voorkomt in een waterlichaam is het niet nodig om dit lichaam te 
bestempelen als ”in slechte chemische toestand verkerend.”

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 89
Artikel 2, lid 1

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren.

1. “drempelwaarde”: een grenswaarde voor 
de concentratie van een verontreinigende 
stof in grondwater, waarvan de 
overschrijding ertoe leidt dat het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in kwestie geacht 
worden in een slechte chemische toestand te 
verkeren, wanneer gelijktijdig ook de 
geogene achtergrondconcentraties zijn 
overschreden.

Or. de

Motivering

De overschrijding van een drempelwaarde kan niet tot een slechte toestand van het 
grondwaterlichaam leiden wanneer de achtergrondconcentratie van een natuurlijk voorkomende 
verontreinigende stof niet wordt overschreden.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 90
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde monitoringprogramma werden 
gemeten, rekening houdend met 
kwaliteitsnormen en drempelwaarden;

2. "onnodige verontreiniging": het  
vaststellen van de aanwezigheid van stoffen 
die zich onder de natuurlijke 
omstandigheden niet in het grondwater 
bevinden en die door de bovenste aardlaag 
worden gedrukt als gevolg van menselijke 
activiteiten;

Or. da
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Motivering

Zie motivering bij het amendement van Jens-Peter Bonde op artikel 1, letter b).

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 91
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen en 
drempelwaarden;

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: een stijgende tendens in de 
concentratie van een verontreinigende stof, 
die een bedreiging vormt voor het bereiken 
van de in artikel 41, lid 1 en 7 van Richtlijn 
2000/60/EG neergelegde doelstellingen. 

Or. en

Motivering

Het is van essentieel belang dat zuiver en bijna zuiver grondwater wordt geïdentificeerd en extra 
bescherming krijgt. Vaststelling van een zeer goede chemische toestand van zuiver grondwater 
zou deze bescherming bieden doordat het mogelijk is gerichte maatregelen te nemen voor het 
resterende, niet verontreinigde grondwater in Europa. Meestal bevinden grondwaterlichamen 
met een zeer goede chemische toestand zich in gebieden die al bescherming genieten uit hoofde 
van bestaande EU-wetgeving (habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, drinkwaterrichtlijn). Dit zal dus 
niet leiden tot een grote extra belasting voor de lidstaten, maar waarborgt de samenhang tussen 
en het in elkaar grijpen van de bestaande EU-beleidslijnen. 

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 92
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen en 
drempelwaarden;

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof die een bedreiging 
vormt voor het bereiken van de in artikel 
41, lid 1 en 7 van Richtlijn 2000/60/EG 
neergelegde doelstellingen;

Or. en

Motivering

De gevolgen voor het milieu van een "significante tendens" moeten de maatstaf zijn en niet de 
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metingen waarbij wellicht niet naar behoren rekening is gehouden met de kerndoelstellingen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 93
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde monitoringprogramma werden 
gemeten, rekening houdend met 
kwaliteitsnormen en drempelwaarden;

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch en ecologisch 
significante toename van de concentratie van 
een verontreinigende stof in het grondwater. 

Or. en

Motivering

Het is mogelijk dat er sprake is van een stijgende tendens in het grondwater die echter geen
gevolgen heeft voor het milieu. Het Commissievoorstel om de datum vast te stellen ten opzichte 
waarvan de tendens wordt beoordeeld zou tendensbeoordelingen van verontreinigde stoffen die 
niet van het begin van de monitoringprogramma's zijn gemeten, maar later ontdekt, uitsluiten. 
Dit zou leiden tot een incomplete milieubescherming.
In het voorgestelde amendement wordt de lidstaten verzocht hun inspanningen te richten op het 
omkeren van de tendensen, die belangrijke consequenties voor het milieu zouden kunnen hebben. 
Het amendement waarborgt een evenredige aanpak die milieu- en kosteneffectief is.
Een beginpunt voor de omkering van de tendens moet worden opgenomen in de desbetreffende 
bijlage.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 94
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde monitoringprogramma werden 
gemeten, rekening houdend met 
kwaliteitsnormen en drempelwaarden;

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch en ecologisch 
significante toename van de concentratie van 
een verontreinigende stof in het grondwater. 

Or. en
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Motivering

Het is mogelijk dat er sprake is van een stijgende tendens in het grondwater die echter geen 
gevolgen heeft voor het milieu. Het Commissievoorstel om de datum vast te stellen ten opzichte 
waarvan de tendens wordt beoordeeld zou tendensbeoordelingen van verontreinigde stoffen die 
niet van het begin van de monitoringprogramma's zijn gemeten, maar later ontdekt, uitsluiten. 
Dit zou leiden tot een incomplete milieubescherming.
In het voorgestelde amendement wordt de lidstaten verzocht hun inspanningen te richten op het 
omkeren van de tendensen, die belangrijke consequenties voor het milieu zouden kunnen hebben. 
Het amendement waarborgt een evenredige aanpak die milieu- en kosteneffectief is.
Een beginpunt voor de omkering van de tendens moet worden opgenomen in de desbetreffende 
bijlage.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 95
Artikel 2, lid 2

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen en 
drempelwaarden;

2. “significante en aanhoudende stijgende 
tendens”: elke statistisch significante 
toename van de concentratie van een 
verontreinigende stof ten opzichte van de 
concentraties die bij de start van het in 
artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
monitoringprogramma werden gemeten, 
rekening houdend met kwaliteitsnormen 
voor het grondwater;

Or. de

Motivering

Redactionele aanpassing aan het uniforme begrip "grondwaterkwaliteitsnorm" in plaats van 
"drempelwaarden", zie het verslag-Klaß.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 96
Artikel 2, lid 3

3. “indirecte lozing in grondwater”: het 
terechtkomen van verontreinigende stoffen 
in grondwater nadat zij door de bodem of 
de ondergrond zijn gesijpeld.

3. “zeer goede chemische toestand” van een 
grondwaterlichaam: grondwaterlichaam 
waarvan de chemische samenstelling niet 
of in zeer geringe mate door menselijke 
invloeden is veranderd ten opzichte van de 
normale samenstelling in ongerepte 
toestand.

Or. en
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Motivering

Het is van essentieel belang dat zuiver en bijna zuiver grondwater wordt geïdentificeerd en extra 
bescherming krijgt. Vaststelling van een zeer goede chemische toestand van zuiver grondwater 
zou deze bescherming bieden doordat het mogelijk is gerichte maatregelen te nemen voor het 
resterende, niet verontreinigde grondwater in Europa. Meestal bevinden grondwaterlichamen 
met een zeer goede chemische toestand zich in gebieden die al bescherming genieten uit hoofde 
van bestaande EU-wetgeving (habitatrichtlijn, vogelrichtlijn, drinkwaterrichtlijn). Dit zal dus 
niet leiden tot een grote extra belasting voor de lidstaten, maar waarborgt de samenhang tussen 
en het in elkaar grijpen van de bestaande EU-beleidslijnen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 97
Artikel 2, lid 3

3. “indirecte lozing in grondwater”: het 
terechtkomen van verontreinigende stoffen
in grondwater nadat zij door de bodem of de 
ondergrond zijn gesijpeld.

3. “indirecte lozing in grondwater”: de 
inbreng, immissies en verliezen voorzover 
ze niet als rechtstreekse lozing in het
grondwater in de zin van artikel 2, punt 32 
van richtlijn 2000/60/EG zijn aan te 
merken, maar tot een verontreiniging en 
achteruitgang van het grondwater kunnen 
leiden.

Or. de

Motivering

Redactionele aanpassing, zie ook de motivering bij amendement 1 en de motivering in het 
verslag-Klaß over de definitie van "achteruitgang".

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 98
Artikel 2, lid 3

3. “indirecte lozing in grondwater”: het 
terechtkomen van verontreinigende stoffen 
in grondwater nadat zij door de bodem of de 
ondergrond zijn gesijpeld.

3. “indirecte lozing in grondwater”: de 
directe of indirecte inbreng van 
verontreinigende stoffen in het grondwater 
als gevolg van handelingen van de mens.

Or. de

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 99
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. "achteruitgang": elke door 
menselijke activiteiten veroorzaakte geringe 
en aanhoudende toename van de 
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concentratie van schadelijke stoffen in het 
grondwater ten opzichte van de status quo.

Or. de

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 100
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. "achteruitgang": iedere aanzienlijke 
verandering van het grondwaterlichaam 
van een goede naar een slechte toestand.

Or. de

Motivering

In de kaderrichtlijn water 2000/60/EG wordt een onderscheid gemaakt tussen de goede en 
slechte toestand van het grondwaterlichaam. Achteruitgang is daarom een aanzienlijke 
verandering van de goede naar de slechte toestand.

Amendement ingediend door Niels Busk

Amendement 101
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. "grondwater": al het water dat zich 
onder het bodemoppervlak in de verzadigde 
zone bevindt. Water in en afkomstig uit 
drainagebuizen valt niet onder de definitie 
en dit geldt ook voor oppervlaktewater en 
water in de wortelzone.  

Or. en

Motivering

Deze aanvullende definitie inzake water in of boven drainagebuizen verduidelijkt de definitie ten 
aanzien van de landbouwgebieden. 

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 102
Artikel 2, lid 3 bis (nieuw)

3 bis. "achtergrondconcentratie": de 
concentratie van een stof in een 
grondwaterlichaam, die niet of in zeer 
geringe mate door menselijke invloeden is 
veranderd ten opzichte van de ongerepte 
toestand. 
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Or. en
Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 103
Artikel 2, lid 3 ter (nieuw)

3 ter. "de basisconcentratie" van een stof 
in een grondwaterlichaam: de gemiddelde 
concentratie die wordt gemeten in de jaren 
2007 en 2008 op grond van de 
monitoringprogramma's die zijn ingesteld 
in het kader van artikel 8 van de 
Kaderrichtlijn water.

Or. en

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 104
Artikel 2, lid 1 bis (nieuw)

Om te voldoen aan de verplichting inzake 
het voorkomen van de verslechtering van 
de chemische toestand van de 
grondwaterlichamen als bedoeld in artikel 
4, lid 1, letter b, punt(i) van Richtlijn 
2000/60/EG delen de lidstaten de 
grondwaterlichamen met een zeer goede 
chemische toestand in op basis van 
informatie die voortvloeit uit de toepassing 
van artikel 5 van richtlijn 2000/60/EG.
De indeling van grondwaterlichamen wordt 
getoetst en zo nodig bijgewerkt in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 5, lid 2 van Richtlijn 2000/60/EG. 
Grondwaterlichamen met een zeer goede 
chemische toestand worden opgenomen in 
de stroomgebiedbeheersplannen als 
bedoeld in artikel 13 en bijlage VII van 
Richtlijn 2000/60/EG. Met betrekking tot de 
grondwaterlichamen met een zeer goede 
chemische toestand bevatten de 
stroomgebiedbeheersplannen een 
samenvatting van de genomen maatregelen 
en een motivering voor de eventueel niet 
behaalde doelstellingen.

Or. en



AM\550205NL.doc 21/1 PE 350.247v01

NL

Motivering

Verduidelijkt de toepassing van de verplichting inzake het voorkomen van verslechtering en 
beschermt het resterende, niet verontreinigde grondwater in Europa tegen nieuwe 
verontreiniging en aanvulling.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines en Caroline Jackson 

Amendement 105
Artikel 3, alinea -1 (nieuw)

Overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG, met 
name de punten 2.1, 2.2, 2.3 en 2.4 van 
Bijlage II, dienen de lidstaten de 
duurzaamheid van het grondwater te 
waarborgen en overexploitatie, 
verslechtering of verlies ervan te 
voorkomen. Aangezien grondwater als 
reserve dient ten behoeve van menselijk 
gebruik en de landbouw en bovendien de 
belangrijkste factor is voor de regulering 
van de waterhuishouding in droge 
gebieden, moet de Commissie toezien op de 
strikte naleving van de huidige wetgeving.

Or. es

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 106
Artikel 3, letter a)

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de gemeten 
of voorspelde concentratie de in kolom 2 
vastgestelde kwaliteitsnorm overschrijdt;

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de gemeten 
concentratie de in kolom 2 vastgestelde 
kwaliteitsnorm overschrijdt.
Indien in een grondwaterlichaam of een 
groep grondwaterlichamen de natuurlijke 
geogene gehaltes aan schadelijke stoffen, 
waarvoor een kwaliteitsnorm op grond van 
bijlage I bestaat of een aanvullende 
nationale kwaliteitsnorm is afgeleid op 
grond van bijlage II, boven deze waarden 
liggen, dan zijn de natuurlijke gehaltes plus 
de beoogde kwaliteitsnormen voor het 
grondwater bepalend voor de overgang van 
de goede naar de slechte toestand;

Or. de
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Motivering

Met dit amendement wordt een noodzakelijke regeling inzake de natuurlijke gehaltes in 
grondwater - de zogenaamde achtergrondconcentratie - ingevoerd. Nadat de in Europa zeer 
uiteenlopende natuurlijke gehaltes bij het afleiden van kwaliteitsnormen niet in aanmerking 
kunnen worden genomen, moet worden bepaald wat er gebeurt als de natuurlijke gehaltes reeds 
boven de kwaliteitsnormen komen te liggen. Is hiervan in een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen sprake, dan moeten de verhoogde natuurlijke gehaltes als kwaliteitsnorm 
worden aangemerkt. Om te voorkomen dat in gebieden waarin de natuurlijke gehaltes boven de 
kwaliteitsnormen liggen, schadelijke stoffen worden ingezet of zich daar neerslaan, moet daar 
een verdere concentratie van schadelijke stoffen in het grondwater worden voorkomen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 107
Artikel 3, letter a)

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de gemeten 
of voorspelde concentratie de in kolom 2 
vastgestelde kwaliteitsnorm overschrijdt;

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de gemeten 
of voorspelde concentratie de in kolom 2 
vastgestelde kwaliteitsnorm overschrijdt.

Indien in een grondwaterlichaam of een 
groep grondwaterlichamen de natuurlijke 
geogene gehaltes aan schadelijke stoffen, 
waarvoor een kwaliteitsnorm op grond van 
bijlage I bestaat of een aanvullende 
nationale kwaliteitsnorm is afgeleid op 
grond van bijlage II, boven deze waarden 
liggen, dan gelden de natuurlijke gehaltes 
plus 20% van de oorspronkelijke waarde 
van de grondwaterkwaliteitsnorm;

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een noodzakelijke regeling inzake de natuurlijke gehaltes in 
grondwater - de zogenaamde achtergrondconcentratie - ingevoerd. Nadat de in Europa zeer 
uiteenlopende natuurlijke gehaltes bij het afleiden van kwaliteitsnormen niet in aanmerking 
kunnen worden genomen, moet worden bepaald wat er gebeurt als de natuurlijke gehaltes reeds 
boven de kwaliteitsnormen komen te liggen. Is hiervan in een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen sprake, dan moeten de verhoogde natuurlijke gehaltes plus 20% van de 
oorspronkelijke waarde als kwaliteitsnorm worden aangemerkt. Met de vaststelling van deze 
waarden moet enerzijds rekening worden gehouden met de onvermijdelijke inbreng in het 
grondwater die het gevolg is van menselijke activiteiten, maar anderzijds moet worden 
voorkomen dat in gebieden waarin de natuurlijke gehaltes boven de kwaliteitsnormen liggen, 
schadelijke stoffen worden ingezet of zich daar neerslaan.
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Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 108
Artikel 3, letter a)

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de gemeten 
of voorspelde concentratie de in kolom 2
vastgestelde kwaliteitsnorm overschrijdt;

a) voor geen enkele in kolom 1 van bijlage I 
van deze richtlijn genoemde stof de 
gemeten, geschatte of voorspelde 
concentratie de in kolom 2 vastgestelde 
kwaliteitsnorm overschrijdt;

Or. nl

Motivering

De concentratie wordt op basis van interpolatie en/of extrapolatie geschat en voorspeld.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 109
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

Of een norm al dan niet wordt gehaald, 
wordt bepaald door vergelijking met het 
rekenkundig gemiddelde van de 
monitoringwaarden voor alle 
bemonsteringspunten in het 
grondwaterlichaam of de groep 
grondwaterlichamen die uit hoofde van de 
krachtens artikel 5 van richtlijn 
2000/60/EG uitgevoerde analyse als 
risicolopend worden aangemerkt. Waarden 
die op afzonderlijke meetpunten worden 
gemeten en waarbij de norm niet wordt 
gehaald, zijn alleen dan voor de indeling 
bepalend indien het desbetreffende 
meetpunt naar het oordeel van 
deskundigen overeenkomstig bijlage I, deel 
A van doorslaggevend belang is voor de 
verontreiniging van het grondwaterlichaam 
of een deel daarvan. De lidstaten 
publiceren in hun overeenkomstig artikel 
13 van richtlijn 2000/60/EG op te stellen 
stroomgebiedsbeheersplannen hun 
beoordeling van de chemische toestand van 
alle grondwaterlichamen, met inbegrip van 
de wijze waarop overschrijdingen van de 
waarden aan één enkel bemonsteringspunt 
bijdragen aan de algehele classificatie van 
het betrokken grondwaterlichaam of de 
groep van grondwaterlichamen. De 
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lidstaten moeten wettelijk bindende regels 
voor de classificatie van een 
grondwaterlichaam als zijnde in een goede 
chemische toestand opstellen.

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 110
Artikel 3, letter b bis) (nieuw)

b bis) nieuwe lidstaten moeten voldoen aan 
de eisen in de nitraatrichtlijn (91/676/EEG) 
en de pesticidenrichtlijn (91/414/EEG) en 
ervoor zorgen dat drinkwatervoorraden 
beschermd zijn overeenkomstig artikel 7 en 
artikel 4, lid 1, letter (c) van Richtlijn 
2000/60/EG en dat de kwaliteit wordt 
verbeterd om de 
waterzuiveringsbehandeling die vereist is 
om te voldoen aan de normen die zijn 
neergelegd in Richtlijn 80/778/EEG, 
gewijzigd middels door Richtlijn 98/83/EG, 
te minimaliseren.  

Or. en

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 111
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

Het voldoen aan de normen wordt per 
bemonsteringspunt geëvalueerd door een 
vergelijking van het gemiddelde van de 
controlewaarden op dat bemonsteringspunt 
met de normen voor een goede toestand en 
de drempelwaarden voor andere 
verontreinigende stoffen. Overschrijding 
van de drempelwaarden moet leiden tot 
maatregelen in het kader van het 
desbetreffende programma.

Or. en

Motivering

Dit punt was opgenomen in Bijlage I, voetnoot 22. De inhoud is echter te belangrijk om in een 
voetnoot bij een bijlage te vermelden. De beoordeling van meetgegevens ten opzichte van de 
normen moet in een apart artikel of een zelfstandige bijlage worden opgenomen. De 
beoordelingsmethode moet ook van toepassing zijn op andere verontreinigende stoffen. In de 
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voetnoot wordt niet duidelijk vermeld hoe de normen moeten worden beoordeeld. 
Onderwaardering van de gegevens moet worden voorkomen, zodat geen knelpunten over het 
hoofd worden gezien. Daarom wordt er een alinea aan artikel 3 toegevoegd. 

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 112
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw)

In geval van historisch verontreinigde 
locaties vindt de beoordeling van de 
verontreiniging van het grondwater plaats 
door de bevoegde instantie na beoordeling 
van de risico's voor de gezondheid en het 
milieu, maar hiermee wordt geen rekening 
gehouden bij de beoordeling van de 
toestand van het grondwaterlichaam. De 
criteria voor de beoordeling en de sanering 
van de locatie moeten worden opgenomen 
in het beheersplan als bedoeld in artikel 13 
van de richtlijn 2000/60/EG.
Om de locatie te saneren kan het 
maatregelenprogramma saneringsacties 
omvatten alsmede acties om verspreiding 
van de verontreiniging te voorkomen. De 
onderhavige bepaling geldt onverminderd 
artikel 4, de leden 4 en 5 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. fr

Motivering

De kaderrichtlijn water voorziet niet in een saneringsprogramma, maar in 
maatregelenprogramma's die maatregelen omvatten om de in het beheersplan genoemde 
doelstellingen te verwezenlijken.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 113
Artikel 3, letter b bis) (nieuw)

b bis) voor grondwaterlichamen die 
aangewezen zijn als waterlichaam zoals 
bedoeld in artikel 7, lid 1 van Richtlijn 
2000/60/EG1, ook voldaan wordt aan het 
gestelde in artikel 7, lid 2 van dezelfde 
richtlijn.
______________
1 PB L 327 van 22.12.2000, blz. 1.



PE 350.247v01 26/1 AM\550205NL.doc

NL

Or. nl

Motivering

Deze aanvulling is noodzakelijk ten opzichte van het bepaalde onder b). De daar vermelde 
verwijzing naar bijlage V van de kaderrichtlijn water is niet voldoende uit het oogpunt van 
drinkwatervoorziening.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête en Chris Davies

Amendement 114
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Beoordeling van de chemische toestand van 

grondwater
1. De lidstaten delen een 
grondwaterlichaam in als zijnde in een 
goede chemische toestand wanneer de 
kwaliteitsnormen voor het grondwater en 
de drempelwaarden op geen enkel 
controlepunt worden overschreden, zoals 
neergelegd in artikel 8 en Bijlage V van 
Richtlijn 2000/60/EG inzake de beoordeling 
van de chemische toestand van grondwater. 
2. Indien een kwaliteitsnorm voor 
grondwater of een drempelwaarden op een 
controlepunt wordt overschreden, zullen de 
lidstaten onderzoeken of de overschrijding 
erop wijst dat: 
(i) niet voldaan wordt aan één of meer 
voorwaarden voor een goede chemische 
toestand van grondwater, zoals neergelegd 
in tabel 2.3.2. van Bijlage V bij Richtlijn 
2000/60/EG, of   
(ii) de drinkwatervoorraden niet worden 
beschermd volgens artikel 7 van Richtlijn 
2000/60.
3. Een grondwaterlichaam wordt alleen 
dan beschouwd in slechte chemische 
toestand te verkeren als het in lid 2 
bedoelde onderzoek uitwijst dat één of meer 
in lid 2 (i) of 2 (ii) bedoelde 
omstandigheden, van toepassing zijn. 

Or. en
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Motivering

De technische problemen bij het achterhalen wat zich afspeelt in het grondwater dat zich in 
ondergrondse lagen bevindt, zijn geweldig. De grondwaterkwaliteit die bij het boren op een 
bepaald punt en op een bepaalde diepte wordt gevonden, kan behoorlijk afwijken van de 
kwaliteit een paar meter verderop.
Dit amendement zorgt ervoor dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om te beoordelen of 
wordt voldaan aan de omstandigheden die voor een goede chemische toestand van het 
grondwater vereist zijn. Het gaat uit van onderzoek om een zinvolle en plaatsspecifieke 
beoordeling te maken van de ware kwaliteit van het grondwaterlichaam en voegt er een 
voorwaarde inzake de bescherming van drinkwaterbronnen aan toe, in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Linda McAvan

Amendement 115
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Beoordeling van de chemische toestand van 

grondwater
1. De lidstaten delen een 
grondwaterlichaam in als zijnde in een 
goede chemische toestand wanneer de 
kwaliteitsnormen voor het grondwater en 
de drempelwaarden op geen enkel 
controlepunt worden overschreden, zoals 
neergelegd in artikel 8 en Bijlage V van 
Richtlijn 2000/60/EG inzake de beoordeling 
van de chemische toestand van grondwater. 
2. Indien een kwaliteitsnorm voor 
grondwater of een drempelwaarden op een 
controlepunt wordt overschreden, zullen de 
lidstaten onderzoeken of de overschrijding 
erop wijst dat: 
(i) niet voldaan wordt aan één of meer 
voorwaarden voor een goede chemische 
toestand van grondwater, zoals neergelegd 
in tabel 2.3.2. van Bijlage V bij Richtlijn 
2000/60/EG, of   
(ii) de drinkwatervoorraden niet worden 
beschermd volgens artikel 7 van Richtlijn 
2000/60.
3. Een grondwaterlichaam wordt alleen 
dan beschouwd in slechte chemische 
toestand te verkeren als het in lid 2 
bedoelde onderzoek uitwijst dat één of meer 
in lid 2 (i) of 2 (ii) bedoelde 
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omstandigheden, van toepassing zijn. 

Or. en

Motivering

De technische problemen om te achterhalen wat zich afspeelt in het grondwater dat zich in 
ondergrondse lagen bevindt, zijn geweldig. De grondwaterkwaliteit die bij het boren op een 
bepaald punt en op een bepaalde diepte wordt gevonden, kan behoorlijk afwijken van de 
kwaliteit een paar meter verderop.
Dit amendement zorgt ervoor dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om te beoordelen of 
wordt voldaan aan de omstandigheden die voor een goede chemische toestand van het 
grondwater vereist zijn. Het gaat uit van onderzoek om een zinvolle en plaatsspecifieke 
beoordeling te maken van de ware kwaliteit van het grondwaterlichaam en voegt er een 
voorwaarde inzake de bescherming van drinkwaterbronnen aan toe, in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 116
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Beoordeling van de chemische toestand van 

grondwater
1. De lidstaten delen een 
grondwaterlichaam in als zijnde in een 
goede chemische toestand wanneer de 
kwaliteitsnormen voor het grondwater en 
de drempelwaarden op geen enkel 
controlepunt worden overschreden, zoals 
neergelegd in artikel 8 en Bijlage V van 
Richtlijn 2000/60/EG inzake de beoordeling 
van de chemische toestand van grondwater. 
2. Indien een kwaliteitsnorm voor 
grondwater of een drempelwaarden op een 
controlepunt wordt overschreden, zullen de 
lidstaten onderzoeken of de overschrijding 
erop wijst dat: 
(i) niet voldaan wordt aan één of meer 
voorwaarden voor een goede chemische 
toestand van grondwater, zoals neergelegd 
in tabel 2.3.2. van Bijlage V bij Richtlijn 
2000/60/EG, of   
(ii) de drinkwatervoorraden niet worden 
beschermd volgens artikel 7 van Richtlijn 
2000/60.
3. Een grondwaterlichaam wordt alleen 
dan beschouwd in slechte chemische 
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toestand te verkeren als het in lid 2 
bedoelde onderzoek uitwijst dat één of meer 
in lid 2 (i) of 2 (ii) bedoelde 
omstandigheden, van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

De technische problemen om te achterhalen wat zich afspeelt in het grondwater dat zich in 
ondergrondse lagen bevindt, zijn geweldig. De grondwaterkwaliteit die bij het boren op een 
bepaald punt en op een bepaalde diepte wordt gevonden, kan behoorlijk afwijken van de 
kwaliteit een paar meter verderop.
Dit amendement zorgt ervoor dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om te beoordelen of 
wordt voldaan aan de omstandigheden die voor een goede chemische toestand van het 
grondwater vereist zijn. Het gaat uit van onderzoek om een zinvolle en plaatsspecifieke 
beoordeling te maken van de ware kwaliteit van het grondwaterlichaam en voegt er een 
voorwaarde inzake de bescherming van drinkwaterbronnen aan toe, in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 117
Artikel 3 bis (nieuw)

Artikel 3 bis
Beoordeling van de chemische toestand van 

grondwater
1. De lidstaten delen een 
grondwaterlichaam in als zijnde in een 
goede chemische toestand wanneer de 
kwaliteitsnormen voor het grondwater en 
de drempelwaarden op geen enkel 
controlepunt worden overschreden, zoals 
neergelegd in artikel 8 en Bijlage V van 
Richtlijn 2000/60/EG inzake de beoordeling 
van de chemische toestand van grondwater. 
2. Indien een kwaliteitsnorm voor 
grondwater of een drempelwaarden op een 
controlepunt wordt overschreden, zullen de 
lidstaten onderzoeken of de overschrijding 
erop wijst dat: 
(i) niet voldaan wordt aan één of meer 
voorwaarden voor een goede chemische 
toestand van grondwater, zoals neergelegd 
in tabel 2.3.2. van Bijlage V bij Richtlijn 
2000/60/EG, of   
(ii) de drinkwatervoorraden niet worden 
beschermd volgens artikel 7 van Richtlijn 
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2000/60.
3. Een grondwaterlichaam wordt alleen 
dan beschouwd in slechte chemische 
toestand te verkeren als het in lid 2 
bedoelde onderzoek uitwijst dat één of meer 
in lid 2 (i) of 2 (ii) bedoelde 
omstandigheden, van toepassing zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement zorgt ervoor dat de lidstaten de nodige maatregelen nemen om te beoordelen of 
wordt voldaan aan de omstandigheden die voor een goede chemische toestand van het 
grondwater vereist zijn. Het gaat uit van onderzoek om een zinvolle en plaatsspecifieke 
beoordeling te maken van de ware kwaliteit van het grondwaterlichaam en voegt er een 
voorwaarde inzake de bescherming van drinkwaterbronnen aan toe, in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 118
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend 
worden aangemerkt. De lidstaten stellen ten 
minste drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig 
bijlage II daarvan stellen de lidstaten, 
conform een gemeenschappelijk EU-kader 
voor het vaststellen van drempelwaarden 
een drempelwaarde vast voor elke 
verontreinigende stof waarvan op hun 
grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen het risico lopen geen 
goede chemische toestand te bereiken. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
vast voor alle in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen, die als zodanig 
worden aangemerkt. Deze drempelwaarden 
worden onder meer gebruikt ten behoeve 
van de uitvoering van de beoordeling van de 
toestand van het grondwater waarin 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
voorziet.

Or. en
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Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 119
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend 
worden aangemerkt. De lidstaten stellen ten 
minste drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig 
bijlage II daarvan stellen de lidstaten, 
conform een gemeenschappelijk EU-kader 
voor het vaststellen van drempelwaarden,
een drempelwaarde vast voor elke 
verontreinigende stof waarvan op hun 
grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen het risico lopen geen 
goede chemische toestand te bereiken. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
vast voor de in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen, die als zodanig 
zijn aangemerkt.. Deze drempelwaarden 
worden onder meer gebruikt ten behoeve 
van de uitvoering van de beoordeling van de 
toestand van het grondwater waarin 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
voorziet.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
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Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 120
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend 
worden aangemerkt. De lidstaten stellen ten 
minste drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig  
bijlage II daarvan stellen de lidstaten, 
conform een gemeenschappelijk kader voor 
het vaststellen van drempelwaarden, 
gebaseerd op de natuurlijke 
achtergrondconcentraties van stoffen tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen het risico lopen geen 
goede chemische toestand te bereiken. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
vast voor de in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen, die als zodanig 
zijn aangemerkt. Deze drempelwaarden 
worden onder meer gebruikt ten behoeve 
van de uitvoering van de beoordeling van de 
toestand van het grondwater waarin 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
voorziet.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale situaties en omstandigheden.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 121
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
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Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en
gebaseerd op natuurlijke 
achtergrondconcentraties van stoffen, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Or. en

Motivering

Artikel 4, lid 1, stelt vast dat rekening moet worden gehouden met gemeenschappelijke 
economische en sociale kosten bij het vaststellen van drempelwaarden. Maar de natuurlijke 
achtergrondconcentraties vormen de basis voor de drempelwaarden. Economische en sociale 
kosten kunnen overwogen worden wanneer het aankomt op het nemen van maatregelen, niet bij 
het vaststellen van drempelwaarden.  

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 122
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig 
bijlage II daarvan stellen de lidstaten, 
conform een gemeenschappelijk EU-kader 
voor het vaststellen van drempelwaarden 
binnen zes maanden na de 
inwerkingtreding van de richtlijn een 
drempelwaarde vast voor elke 
verontreinigende stof waarvan op hun 
grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen het risico lopen geen 
goede chemische toestand te bereiken. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
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delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

vast voor de in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen. Deze 
drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale lokaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 123
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure, 
tegen 22 december 2005 een drempelwaarde 
vast voor elke verontreinigende stof waarvan 
op hun grondgebied is vastgesteld dat zij 
ertoe bijdraagt dat grondwaterlichamen of 
groepen grondwaterlichamen als 
risicolopend worden aangemerkt. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
vast voor de in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen. Deze 
drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.
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Or. nl

Motivering

Economische en maatschappelijke kosten dienen geen rol te spelen bij de vaststelling van de 
drempelwaarde. Deze kosten dienen wel een rol te spelen bij het vaststellen van de maatregelen 
die voortvloeien uit de Kaderrichtlijn Water.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 124
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure 
tegen 22 december 2005 een drempelwaarde 
vast voor elke verontreinigende stof waarvan 
op hun grondgebied is vastgesteld dat zij 
ertoe bijdraagt dat grondwaterlichamen of 
groepen grondwaterlichamen als 
risicolopend worden aangemerkt. De 
lidstaten stellen ten minste drempelwaarden 
vast voor de in de delen A.1 en A.2 van 
bijlage III van deze richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen. Deze 
drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Or. da

Motivering

De mogelijkheid rekening te houden met economische aspecten als de lidstaten drempelwaarden 
vaststellen waarnaar gestreefd moet worden om de kwaliteit van het grondwater te garanderen, 
kan de kaderrichtlijn water uithollen. Drempelwaarden moeten worden vastgesteld vanuit 
kwaliteitsoverwegingen en niet rekening houdende met een bestaande bereidheid tot financiële 
investeringen of een bereidheid tot investeren op korte termijn.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 125
Artikel 4, lid 1

1. Op basis van de karakterisering die 1. Op basis van de karakterisering die 
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plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2006 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

Or. es

Motivering

In artikel 4, lid 1 wordt 22 december 2005 vastgelegd als termijn voor de vaststelling van  
drempelwaarden en 22 juni 2006 voor kennisgeving van de desbetreffende informatie aan de 
Commissie (art. 4, lid 2).
Deze termijnen zijn te kort, omdat het met het oog op de vaststelling van  drempelwaarden 
noodzakelijk is de natuurlijke concentraties (of achtergrondconcentraties) te bepalen en 
rekening te houden met de sociale en economische kosten daarvan. Het heeft geen zin om 
dergelijke termijnen vast te stellen wanneer de netwerken voor de monitoring van de chemische 
toestand van het water overeenkomstig de kaderrichtlijn water pas voor december 2006 worden 
vastgesteld (art. 8, lid 2).

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 126
Artikel 4, lid 1, alinea 1

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 

1. Op basis van de karakterisering die 
plaatsvindt overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en overeenkomstig de 
punten 2.1 en 2.2 van bijlage II daarvan 
stellen de lidstaten, conform de in bijlage II 
van deze richtlijn omschreven procedure en 
rekening houdend met de economische en 
maatschappelijke kosten, tegen 
22 december 2005 een drempelwaarde vast 
voor elke verontreinigende stof waarvan op 
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hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet.

hun grondgebied is vastgesteld dat zij ertoe 
bijdraagt dat grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend worden 
aangemerkt. De lidstaten stellen ten minste 
drempelwaarden vast voor de in de 
delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende stoffen. 
Deze drempelwaarden worden onder meer 
gebruikt ten behoeve van de uitvoering van 
de beoordeling van de toestand van het 
grondwater waarin artikel 5, lid 2, van 
Richtlijn 2000/60/EG voorziet. Wanneer in 
een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen de natuurlijke 
geogene gehaltes van de verontreinigende 
stoffen waarvoor een nationale 
grondwaterkwaliteitsnorm overeenkomstig 
bijlage II werd afgeleid boven deze 
waarden, dan gelden de natuurlijke 
gehaltes als grondwaterkwaliteitsnorm.

Or. de

Motivering

Met dit amendement wordt een noodzakelijke regeling inzake de natuurlijke gehaltes in 
grondwater - de zogenaamde achtergrondconcentratie - ingevoerd. Als in een 
grondwaterlichaam de geogene achtergrondconcentraties de kwaliteitsnormen overschrijden, 
moeten de verhoogde achtergrondwaarden als kwaliteitsnorm gelden.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 127
Artikel 4, lid 1 bis (nieuw)

1 bis. Voor grondwaterlichamen die binnen 
een internationaal stroomgebieddistrict 
vallen werken de betrokken lidstaten 
gezamenlijk op basis van hun specifieke 
nationale en regionale omstandigheden
kwaliteitsnormen, drempelwaarden en 
beoordelingsmethoden uit om te voorzien in 
criteria voor de beoordeling van de 
chemische toestand van 
grondwaterlichamen.
Ingeval de lidstaten hier niet in slagen 
kunnen zij het probleem, overeenkomstig 
artikel 12 van Richtlijn 2000/60/EG, 
voorleggen aan de Commissie die binnen 6 
maanden reageert.
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Or. nl

Motivering

Onenigheid tussen lidstaten mag niet leiden tot inactie.

Amendement ingediend door Françoise Grossetête

Amendement 128
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten kunnen bepalen dat bij de 
vaststelling van de drempelwaarden 
rekening wordt gehouden met het 
vastgestelde gehalte aan van nature in 
water voorkomende stoffen.

Or. fr

Motivering

Bij de vaststelling van de drempelwaarden moet rekening worden gehouden met de van nature in 
water voorkomende stoffen om elke nieuwe menselijke activiteit niet uit te sluiten.

Amendement ingediend door Marie-Noëlle Lienemann

Amendement 129
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

De lidstaten kunnen bepalen dat bij de 
vaststelling van de drempelwaarden 
rekening wordt gehouden met het 
vastgestelde gehalte aan van nature in 
water voorkomende stoffen.

Or. fr

Motivering

Bij de vaststelling van de drempelwaarden moet rekening worden gehouden met de van nature in 
water voorkomende stoffen om elke nieuwe menselijke activiteit niet uit te sluiten. Men kan 
derhalve niet willekeurig de drempelwaarde (of kwaliteitsnorm) vaststellen op het niveau van het 
van nature in water voorkomende gehalte zoals door de rapporteur in amendement 15 wordt 
voorgesteld.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 130
Artikel 4, lid 1, alinea 1 bis (nieuw)

Indien de lidstaten kiezen voor vaststelling 
van drempelwaarden, moeten de regionale 
instanties voor het beheer van de 
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watervoorraden deze kunnen aanscherpen 
wanneer dit noodzakelijk is ter 
verwezenlijking van de milieudoelstellingen 
van richtlijn 2000/60/EG in de respectieve 
stroomgebieddistricten.

Or. es

Motivering

Indien de lidstaten kiezen voor vaststelling van drempelwaarden, moeten de regionale instanties 
voor het beheer van de watervoorraden deze kunnen aanscherpen om rekening te houden met 
kwetsbare gebieden in de stroomgebieddistricten die onder hun bevoegdheid vallen wanneer dit 
noodzakelijk is ter verwezenlijking van de vastgestelde milieudoelstellingen. Deze maatregel
sluit aan bij de logica van de kaderrichtlijn water en het kan dienstig zijn deze in de 
grondwaterrichtlijn op te nemen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 131
Artikel 4, lid 2

2. Uiterlijk op 22 juni 2006 doen de 
lidstaten de Commissie een lijst toekomen 
van alle verontreinigende stoffen waarvoor 
zij een drempelwaarde hebben vastgesteld. 
Voor elke verontreinigende stof op deze lijst 
delen de lidstaten de in deel B van bijlage III 
van deze richtlijn omschreven gegevens 
mee.

2. De lidstaten doen de Commissie een lijst 
toekomen van alle verontreinigende stoffen 
waarvoor zij een drempelwaarde hebben 
vastgesteld, in overeenstemming met het 
stroomgebiedbeheersplan. Voor elke 
verontreinigende stof op deze lijst delen de 
lidstaten de in deel B van bijlage III van 
deze richtlijn omschreven gegevens mee.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 132
Artikel 4, lid 2

2. Uiterlijk op 22 juni 2006 doen de 2. De lidstaten doen de Commissie een lijst 
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lidstaten de Commissie een lijst toekomen 
van alle verontreinigende stoffen waarvoor 
zij een drempelwaarde hebben vastgesteld. 
Voor elke verontreinigende stof op deze lijst 
delen de lidstaten de in deel B van bijlage III 
van deze richtlijn omschreven gegevens 
mee.

toekomen van alle verontreinigende stoffen 
waarvoor zij een drempelwaarde hebben 
vastgesteld, in overeenstemming met het 
stroomgebiedbeheersplan.. Voor elke 
verontreinigende stof op deze lijst delen de 
lidstaten de in deel B van bijlage III van 
deze richtlijn omschreven gegevens mee.

Or. en

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 133
Artikel 4, lid 2

2. Uiterlijk op 22 juni 2006 doen de 
lidstaten de Commissie een lijst toekomen 
van alle verontreinigende stoffen waarvoor 
zij een drempelwaarde hebben vastgesteld. 
Voor elke verontreinigende stof op deze lijst 
delen de lidstaten de in deel B van bijlage III 
van deze richtlijn omschreven gegevens 
mee.

2. De lidstaten doen de Commissie een lijst 
toekomen van alle verontreinigende stoffen 
waarvoor zij een drempelwaarde hebben 
vastgesteld, in overeenstemming met het 
stroomgebiedbeheersplan. Voor elke 
verontreinigende stof op deze lijst delen de 
lidstaten de in deel B van bijlage III van 
deze richtlijn omschreven gegevens mee.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 134
Artikel 4, lid 2

2. Uiterlijk op 22 juni 2006 doen de lidstaten 
de Commissie een lijst toekomen van alle 
verontreinigende stoffen waarvoor zij een 
drempelwaarde hebben vastgesteld. Voor 
elke verontreinigende stof op deze lijst 
delen de lidstaten de in deel B van 
bijlage III van deze richtlijn omschreven 
gegevens mee.

2. Uiterlijk op 22 juni 2006 doen de lidstaten 
de Commissie een lijst toekomen van alle 
verontreinigende stoffen waarnaar 
metingen moeten worden verricht.
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Or. da

Motivering

Het principe van de grenswaarden betekent dat het gebruik van pesticiden kan worden 
voortgezet zelfs nadat ze in het grondwater zijn geconstateerd, wanneer de hoeveelheid maar 
niet meer dan 0,1 mg/l bedraagt. Dit is dus een permanente uitnodiging tot verontreiniging. Dit 
principe moet worden losgelaten. In plaats daarvan moet worden ingegrepen zodra de 
verontreiniging is geconstateerd en op basis van het laagste nog meetbare niveau.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 135
Artikel 4, lid 3, alinea 1

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 verstrekte informatie
publiceert de Commissie een verslag dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van een 
voorstel voor een richtlijn tot wijziging van 
bijlage I van deze richtlijn.

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 gepubliceerde 
samenvattingen, kan de Commissie een 
verslag publiceren dat in voorkomend geval 
vergezeld gaat van een voorstel voor 
wetgeving tot wijziging van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 136
Artikel 4, lid 3, alinea 1

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 verstrekte informatie 
publiceert de Commissie een verslag dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van een 
voorstel voor een richtlijn tot wijziging van 
bijlage I van deze richtlijn.

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 verstrekte informatie 
publiceert de Commissie een verslag dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van een 
voorstel voor wetgeving tot wijziging van 
deze richtlijn.

Or. en
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Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale situaties en omstandigheden.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 137
Artikel 4, lid 3, alinea 1

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 verstrekte informatie
publiceert de Commissie een verslag dat in 
voorkomend geval vergezeld gaat van een 
voorstel voor een richtlijn tot wijziging van 
bijlage I van deze richtlijn.

3. Op basis van de door de lidstaten 
overeenkomstig lid 2 gepubliceerde 
samenvattingen publiceert de Commissie 
een verslag dat in voorkomend geval 
vergezeld gaat van een voorstel voor 
wetgeving tot wijziging van deze richtlijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt het Commissievoorstel doordat duidelijk van de 
lidstaten wordt verlangd zich te houden aan een pakket gemeenschappelijke EU-criteria voor het 
vaststellen van drempelwaarden. Het mechanisme daarvoor is opgenomen in Bijlage II van de 
richtlijn. Anders dan gemeenschappelijke EU-normen, zorgt dit voor een soepel maar verplicht 
EU-kader voor de bescherming van grondwater waarbinnen de lidstaten zich kunnen richten op 
belangrijke bedreigingen voor grondwaterlichamen, afhankelijk van hun specifieke nationale en 
regionale locaties en omstandigheden.
Dit "gemeenschappelijk EU-kader voor het vaststellen van drempelwaarden" moet in een bijlage 
bij de richtlijn worden opgenomen.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 138
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Herziening van de lijst van 

grondwaterkwaliteitsnormen die op
communautair niveau worden vastgesteld
Voor de eerste keer drie jaar na de in 
artikel 4, lid 2 genoemde datum en 
vervolgens om de zes jaar
- herziet de Commissie de lijst van 
grondwaterkwaliteitsnormen die op 
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communautair niveau worden vastgesteld 
(Bijlage I), met name op basis van de door 
de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 2 
ter beschikking gestelde informatie, de 
vooruitgang in wetenschap en techniek en 
een advies van het in artikel 16, lid 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG genoemde comité;
- stelt de Commissie een samenvattend 
verslag op en doet zij eventueel 
voorstellen voor een richtlijn tot wijziging 
van de lijst van verontreinigende stoffen 
en/of concentraties daarvan alsmede een 
lijst ter vervanging van bijlage I van 
richtlijn 80/68/EEG, zulks 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 251 van het Verdrag.

Or. de

Motivering

Bij het vervallen van richtlijn 80/68/EEG in 2013 zou anders niet meer rekening worden 
gehouden met de in bijlage I opgenomen stoffen.

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 139
Artikel 4 bis (nieuw)

Artikel 4 bis
Om een minimaal uniform 
beschermingsniveau voor het grondwater te 
waarborgen, moeten voor bepaalde stoffen 
uniforme drempelwaarden (wanneer 
amendement 9 wordt aangenomen: 
grondwaterkwaliteitsnormen) worden 
vastgesteld bij overschrijding waarvan niet 
meer sprake is van een goede chemische 
toestand van het grondwater.

Or. de

Motivering

Het uitgangspunt dat iedere lidstaat naar eigen goeddunken moet vaststellen welke 
drempelwaarden en concentraties voor de definitie van een goede chemische toestand van het 
water moeten worden gehanteerd, is onverenigbaar met de doelstelling van de kaderrichtlijn 
water om in geheel Europa een goede chemische toestand van het grondwater te bereiken. 
Verschillende drempelwaarden in de lidstaten leiden noodzakelijkerwijs tot 
concurrentievervalsing. Het stellen van buitenproportionele eisen kan door toepassing van 
artikel 4, leden 5 en 7 van de kaderrichtlijn water worden voorkomen.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 140
Artikel 5

Artikel 5 Schrappen
Criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen
De lidstaten stellen eventuele significante 
en aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen 
in grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen vast en zij bepalen het 
beginpunt van een omkering in een 
dergelijke tendens overeenkomstig 
bijlage IV van deze richtlijn.
Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld, bewerkstelligen de lidstaten een 
omkering van deze tendens door middel van 
het in artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

Or. da

Motivering

Er moet gewerkt met het laagste nog meetbare niveau voor de verontreiniging en ogenblikkelijk 
ingrijpen bij het constateren van actieve stoffen in het grondwater. Daarom is er geen enkele 
reden voor om vast te stellen of er sprake is van een stijgende tendens.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 141
Artikel 5, titel

Criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen

Omkeringen in tendensen

Or. en
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Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 142
Artikel 5, titel

Criteria voor het vaststellen van 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen en voor het bepalen van het 
beginpunt van omkeringen in tendensen

Omkeringen in tendensen

Or. en

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 143
Artikel 5, Titel

Criteria voor het vaststellen van significante 
en aanhoudende stijgende tendensen en voor 
het bepalen van het beginpunt van 
omkeringen in tendensen

Criteria voor het vaststellen van significante 
en aanhoudende stijgende tendensen voor 
wat betreft vervuilende stoffen, voor het 
vaststellen van significante vermindering 
van de grondwaterreserves en voor het 
bepalen van het beginpunt van 
tendensombuigingen

Or. es

Motivering

De lidstaten dienen de kaderrichtlijn water na te leven om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van het nieuwe voorstel. Vaststelling van de tendensen is alleen mogelijk indien men beschikt 
over passende, strenge en transparante systemen voor de controle van het grondwater.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 144
Artikel 5, alinea –1 (nieuw)

Voor de vaststelling van de tendensen en 
van de beginpunten van de omkering van 
een tendens is het absoluut noodzakelijk 
dat de lidstaten overeenkomstig artikel 8 
van Richtlijn 2000/60/EG beschikken over 
monitoringprogramma's om alle punten 
voor de extractie van water ten behoeve van 
menselijk gebruik en de landbouw te 
kunnen controleren, met name de punten 
voor de onttrekking voor meer dan 
50 personen, een inventaris opmaken en 
een en ander in een transparante en 
toegankelijke catalogus opnemen.
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Or. es

Motivering

De lidstaten dienen de kaderrichtlijn water na te leven om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van het nieuwe voorstel. Vaststelling van de tendensen is alleen mogelijk indien men beschikt 
over passende, strenge en transparante systemen voor de controle van het grondwater.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 145
Artikel 5, alinea 1

De lidstaten stellen eventuele significante en 
aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen in 
grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen vast en zij bepalen het 
beginpunt van een omkering in een 
dergelijke tendens overeenkomstig 
bijlage IV van deze richtlijn.

De lidstaten stellen eventuele significante en 
aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen in 
grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen vast, rekening 
houdend met de toetsing van de 
milieugevolgen van menselijke activiteit als 
bedoeld in artikel 5 van Richtlijn 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Het doel van de richtlijn is de significante en duurzame omkering van de stijgende tendens van 
de grondwaterverontreiniging, het beginpunt van de omkering van een tendens moet het punt 
zijn waarop een tendens statistisch gezien als aanwezig wordt vastgesteld, hetgeen beter aansluit 
bij de definitie van artikel 2. Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van de in artikel 5 KRW 
verstrekte informatie over de gevolgen van menselijke activiteiten in een stroomgebied om 
tendensen doeltreffend vast te stellen en te voorspellen.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 146
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw)

Voorzover noodzakelijk stellen de 
lidstaten aanvullend 
grondwaterkwaliteitsnormen 
overeenkomstig de eisen in artikel 3 en 
bijlage II vast voor iedere verdere 
verontreinigende stof die er op hun 
grondgebied in belangrijke mate toe 
bijdraagt dat een grondwaterlichaam of 
een groep van grondwaterlichamen als 
bedreigde grondwaterlichamen moeten 
worden ingedeeld. Deze 
grondwaterkwaliteitsnormen worden o.a. 
bij het controleren van de toestand van 
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het grondwater overeenkomstig artikel 5, 
lid 2 van richtlijn 2000/60/EG toegepast. 
De lidstaten moeten wettelijk bindende 
voorschriften voor de indeling van een 
grondwaterlichaam in verband met zijn 
trendontwikkeling opstellen. De lidstaten 
publiceren in hun overeenkomstig artikel 
13 van richtlijn 2000/60/EG op te stellen 
stroomgebiedsbeheersplannen hun 
beoordeling van alle grondwaterlichamen, 
met inbegrip van de wijze waarop 
eventuele overschrijdingen van de 
waarden aan een enkel 
bemonsteringspunt bijdragen aan de 
algehele indeling van het betrokken 
grondwaterlichaam of de groep van 
grondwaterlichamen in verband met de 
trendbeoordeling.

Or. de

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 147
Artikel 5, alinea 2

Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld, bewerkstelligen de lidstaten een 
omkering van deze tendens door middel van 
het in artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

De lidstaten bewerkstelligen een omkering 
van de tendens door middel van het in 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

Or. en

Motivering

Het doel van de richtlijn is de significante en duurzame omkering van de stijgende tendens van 
de grondwaterverontreiniging, het beginpunt van de omkering van een tendens moet het punt 
zijn waarop een tendens statistisch gezien als aanwezig wordt vastgesteld, hetgeen beter aansluit 
bij de definitie van artikel 2. Daarnaast moet gebruik worden gemaakt van de in artikel 5 KRW 
verstrekte informatie over de gevolgen van menselijke activiteiten in een stroomgebied om 
tendensen doeltreffend vast te stellen en te voorspellen.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 148
Artikel 5, alinea 2
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Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld, bewerkstelligen de lidstaten 
een omkering van deze tendens door 
middel van het in artikel 11 van 
Richtlijn 2000/60/EG bedoelde 
maatregelenprogramma teneinde de 
verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen.

Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld en indien de concentratie 
groter is dan het beginpunt, 
bewerkstelligen de lidstaten een omkering 
van deze tendens door middel van het in 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen en een 
achteruitgang van kwaliteit te voorkomen.

Or. xm
Motivering

Vervangt amendement 23 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 149
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw)

Er wordt een specifieke beoordeling van de 
tendensen en de omkering in tendensen 
uitgevoerd voor  relevante verontreinigende 
stoffen in grondwaterlichamen die de 
invloed ondergaan van puntbronnen van 
verontreiniging teneinde te controleren of 
de pluim van verontreinigde locaties zich 
niet buiten een bepaald gebied verbreidt en 
de chemische toestand van het 
grondwaterlichaam doet verslechteren.

Or. en

Motivering

Er wordt een nieuw lid toegevoegd, afkomstig uit de Kaderrichtlijn water, Bijlage IV, om te 
voorkomen dat verontreiniging door lokale of puntbronnen verborgen blijft door berekening van 
een gemiddelde voor alle locaties, waaronder niet vervuilde controlepunten, in grotere 
grondwaterlichamen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 150
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw)

Er wordt een specifieke beoordeling van de 
tendensen en de omkering in tendensen 
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uitgevoerd voor  relevante verontreinigende 
stoffen in grondwaterlichamen die de 
invloed ondergaan van puntbronnen van 
verontreiniging teneinde te controleren of 
de pluim van verontreinigde locaties zich 
niet buiten een bepaald gebied verbreidt en 
de chemische toestand van het 
grondwaterlichaam doet verslechteren.

Or. en

Motivering

Er wordt een nieuw lid toegevoegd, afkomstig uit de Kaderrichtlijn water, Bijlage IV, om te 
voorkomen dat verontreiniging door lokale of puntbronnen verborgen blijft door berekening van 
een gemiddelde voor alle locaties, waaronder niet vervuilde controlepunten, in grotere 
grondwaterlichamen

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 151
Artikel 5, alinea 2 bis (nieuw)

Overeenkomstig het beginsel inzake het 
geïntegreerd beheer van oppervlakte- en 
grondwater moeten de bevoegde instanties 
de mogelijke overexploitatie van de 
watervoerende lagen en de gevolgen van de 
daling van de grondwaterspiegel in de 
concentraties van verontreinigende stoffen 
in het grondwater, in waterrijke gebieden 
en in beschermde gebieden controleren en 
zo nodig de kunstmatige aanvulling van het 
betrokken grondwaterlichaam voorstellen.

Or. es

Motivering

De lidstaten dienen de kaderrichtlijn water na te leven om te kunnen voldoen aan de vereisten 
van het nieuwe voorstel. Vaststelling van de tendensen is alleen mogelijk indien men beschikt 
over passende, strenge en transparante systemen voor de controle van het grondwater.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 152
Artikel 6, titel

Maatregelen om indirecte lozingen in 
grondwater te voorkomen of te beperken

Maatregelen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
voorkomen
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Or. en

Motivering

In de nieuwe grondwaterrichtlijn moet een lijst worden opgesteld van stoffen die niet in het 
grondwater terecht mogen komen.

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 153
Artikel 6, titel

Maatregelen om indirecte lozingen in 
grondwater te voorkomen of te beperken

Maatregelen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
voorkomen of te beperken

Or. en

Motivering

Het beschermen van grondwater tegen verontreiniging is veel effectiever dan te proberen 
gemeenschappelijke normen op de stellen als basis voor het herstel van verontreinigd 
grondwater. In het Commissievoorstel wordt niet volledig de bescherming gehandhaafd die 
thans geboden wordt door de Grondwaterrichtlijn uit 1980. Deze amendementen op artikel 6 zijn 
dan ook van vitaal belang om het grondwater in de gehele Unie te beschermen. In de wijziging 
van de titel worden bewoordingen gebruikt uit artikel 4 van de Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 154
Artikel 6, titel

Maatregelen om indirecte lozingen in 
grondwater te voorkomen of te beperken

Maatregelen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
voorkomen of te beperken

Or. en

Motivering

Het beschermen van grondwater tegen verontreiniging is veel effectiever dan te proberen 
gemeenschappelijke normen op de stellen als basis voor het herstel van verontreinigd 
grondwater. In het Commissievoorstel wordt niet volledig de bescherming gehandhaafd die 
thans geboden wordt door de Grondwaterrichtlijn uit 1980. Deze amendementen op artikel 6 zijn 
dan ook van vitaal belang om het grondwater in de gehele Unie te beschermen. In de wijziging 
van de titel worden bewoordingen gebruikt uit artikel 4 van de Kaderrichtlijn water.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 155
Artikel 6, titel
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Maatregelen om indirecte lozingen in 
grondwater te voorkomen of te beperken

Maatregelen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
voorkomen of te beperken

Or. en

Motivering

De wijziging in de titel gebruikt bewoordingen van artikel 4 uit de Kaderrichtlijn water. De 
lidstaten moeten zich richten op het voorkomen van de inbreng van gevaarlijke verontreinigende 
stoffen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 156
Artikel 6

Naast de in artikel 11, lid 3, van Richtlijn 
2000/60/EG omschreven basismaatregelen 
zorgen de lidstaten ervoor dat het 
maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen 
van indirecte lozingen in grondwater van 
enige in de punten 1 tot en met 6 van 
bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
verontreinigende stof omvat.

De EU en de lidstaten voorkomen de 
inbreng van stoffen die voldoen aan de 
criteria van Bijlage III bis middels 
onderstaande maatregelen:

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die 
richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma voorts de bepaling 
dat eventuele indirecte lozingen in het 
grondwater alleen worden toegestaan op 
voorwaarde dat deze lozingen het bereiken 
van een goede chemische toestand van het 
grondwater niet in het gedrang brengen.

1. De lidstaten stellen een lijst op van 
verontreinigende stoffen die de in Bijlage 
III a vermelde eigenschappen bezitten en 
aanleiding geven tot specifieke zorg in een 
stroomgebiedsdistrict, rekening houdende 
met de prioritaire gevaarlijke stoffen in 
bijlage VIII(1) tot (9) en Bijlage X van 
Richtlijn 2000/60/EG.

2.De lidstaten maken in het 
stroomgebiedsbeheersplan, Bijlage VII van 
Richtlijn 2000/60/ melding van 
(a) bovenbedoelde lijst van gevonden 
stoffen;
(b) de maatregelen die zijn genomen tegen 
het verhinderen van de inbreng;
(c) een beoordeling van de effectiviteit van 
deze maatregelen. 
3. Daarnaast stellen het Europees 
Parlement en de Raad specifieke 
maatregelen vast ter voorkoming van de 
inbreng van afzonderlijke of specifieke 
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verontreinigende stoffen in het grondwater. 
Deze maatregelen worden vastgesteld op 
basis van de voorstellen die de Commissie 
volgens de in artikel 16 van Richtlijn 
2000/66/EG vastgelegde procedures 
indient.
4. De Commissie stelt een lijst op van 
stoffen waarvan voorkomen moet worden 
dat zij in het grondwater terechtkomen, aan 
de hand van een vereenvoudigde, op risico 
gebaseerde beoordelingsprocedure, als 
bedoeld in artikel 16, lid 2 van Richtlijn
2000/60/EG, en met name rekening 
houdende met 
- de in Bijlage IIIa van deze richtlijn  
vermelde criteria inzake chemische 
eigenschappen;
- specifieke persistentie in het grondwater, 
of aanwijzingen dat zij op grote schaal 
vóórkomen in het grondwater, zoals 
gegevens waaruit hun aanwezigheid, 
mobiliteit en gebruikspatronen blijken

Or. en

Motivering

In de nieuwe grondwaterrichtlijn moet een lijst van stoffen worden opgesteld waarvan 
voorkomen moet worden dat zij in het grondwater terechtkomen. Maatregelen ter voorkoming 
van de inbreng van verontreinigende stoffen in het grondwater moeten op twee niveaus worden 
genomen: op de lidstaten moet de algemene verplichting rusten om de inbreng van vervuilende 
stoffen in hun binnenlandse grondwater te voorkomen en de Commissie moet ertoe verplicht 
worden de vervuilende stoffen te selecteren die voor de EU aanleiding geven tot zorg, en 
passende maatregelen voor te stellen om verdere inbreng te voorkomen. Deze procedure lijkt 
sterk op de procedure van artikel 16 KRW voor prioritaire stoffen. Dit werk kan dus gemakkelijk 
en efficiënt worden geïntegreerd in de werkzaamheden van het raadgevend forum van 
deskundigen voor prioritaire stoffen, zonder dat daardoor de werklast enorm toeneemt.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 157
Artikel 6

Naast de in artikel 11, lid 3, van Richtlijn 
2000/60/EG omschreven basismaatregelen
zorgen de lidstaten ervoor dat het 
maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen 
van indirecte lozingen in grondwater van 
enige in de punten 1 tot en met 6 van 

Ter verwezenlijking van de doelstelling om 
de inbreng van verontreinigende stoffen in 
het grondwater te voorkomen of te 
beperken overeenkomstig artikel 4, lid 1, 
onder b) i) van Richtlijn 2000/60/EG zorgen 
de lidstaten bij de uitvoering van de 
programma's als bedoeld in artikel 11 van 
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bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
verontreinigende stof omvat.
Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die 
richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma voorts de bepaling 
dat eventuele indirecte lozingen in het 
grondwater alleen worden toegestaan op 
voorwaarde dat deze lozingen het bereiken 
van een goede chemische toestand van het 
grondwater niet in het gedrang brengen.

Richtlijn 2000/60/EG, met name bij de 
basismaatregelen als bedoeld in artikel 11, 
lid 3, onder g) en h) en onverminderd het 
bepaalde voor rechtstreekse lozingen 
overeenkomstig lid 3, onder j) van hetzelfde 
artikel ervoor dat:
a) indirecte lozingen, inbreng en verliezen 
van bepaalde verontreinigende stoffen 
overeenkomstig Bijlage VIII, nrs. 1 t/m 6 
van richtlijn 2000/60/EG in het grondwater 
voorkomen worden, en
b) indirecte lozingen van andere 
verontreinigende stoffen door optimale 
milieupraktijken en toepassing van de beste 
beschikbare technieken met inachtneming 
van de punten kosteneffectiviteit en 
proportionaliteit zodanig worden beperkt 
dat het bereiken van een goede chemische 
kwaliteit van het grondwater door de lozing 
niet in gevaar wordt gebracht.

Or. de

Motivering

Indirecte lozingen van de onder de punten 1 t/m 6 van bijlage VIII van richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen die bijzonder gevaarlijk zijn voor het water, moeten worden 
voorkomen.
Wat de andere verontreinigende stoffen betreft, moeten de lozingen zodanig worden beperkt dat 
de goede toestand van het grondwater gegarandeerd is. Evenals bij de beperkingen op de 
lozingen op oppervlaktewater (art. 16, lid 6, tweede alinea van richtlijn 2000/60/EG) moet 
hierbij rekening worden gehouden met de kosteneffectiviteit en proportionaliteit.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 158
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat het maatregelenprogramma 
voor ieder stroomgebieddistrict ook het 
voorkómen van indirecte lozingen in 
grondwater van enige in de punten 1 tot 
en met 6 van bijlage VIII van die richtlijn 
genoemde verontreinigende stof omvat.

Ter verwezenlijking van de doelstelling 
om de inbreng van verontreinigende 
stoffen in het grondwater te voorkomen of 
te beperken overeenkomstig artikel 4, lid 
1, onder b) i) van Richtlijn 2000/60/EG 
zorgen de lidstaten bij de uitvoering van de 
programma's als bedoeld in artikel 11 van 
richtlijn 2000/60/EG, met name bij de 
basismaatregelen als bedoeld in artikel 
11, lid 3, onder g) en h) en onverminderd 
het bepaalde voor rechtstreekse lozingen 
overeenkomstig lid 3, onder j) van 
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hetzelfde artikel ervoor dat:

a) indirecte lozingen van bepaalde 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
Bijlage VIII, nrs. 1 t/m 6 van richtlijn 
2000/60/EG in het grondwater voorkomen 
worden, en
b) indirecte lozingen van andere 
verontreinigende stoffen door optimale 
milieupraktijken en toepassing van de 
beste beschikbare technieken zodanig 
worden beperkt dat elke achteruitgang 
van de kwaliteit van grondwater 
overeenkomstig lid 2 bis van dit artikel 
voorkomen en beperkt wordt.

Or. de

Motivering

Vervangt amendement 24 van de rapporteur.

Amendement ingediend door Anja Weisgerber

Amendement 159
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten 
ervoor dat het maatregelenprogramma 
voor ieder stroomgebieddistrict ook het 
voorkómen van indirecte lozingen in 
grondwater van enige in de punten 1 tot 
en met 6 van bijlage VIII van die richtlijn 
genoemde verontreinigende stof omvat.

Ter verwezenlijking van de doelstelling 
om de inbreng van verontreinigende 
stoffen in het grondwater te voorkomen of 
te beperken overeenkomstig artikel 4, lid 
1, onder b) i) van Richtlijn 2000/60/EG 
zorgen de lidstaten bij de uitvoering van de 
programma's als bedoeld in artikel 11 van 
Richtlijn 2000/60/EG, met name bij de
basismaatregelen als bedoeld in artikel 
11, lid 3, onder g) en h) en onverminderd 
het bepaalde voor rechtstreekse lozingen 
overeenkomstig lid 3, onder j) van 
hetzelfde artikel ervoor dat:

a) indirecte lozingen van bepaalde 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
Bijlage VIII, nrs. 1 t/m 6 van richtlijn 
2000/60/EG in het grondwater voorkomen 
worden, en
b) indirecte lozingen van andere 
verontreinigende stoffen tenminste door 
optimale milieupraktijken en toepassing 
van de beste beschikbare technieken 
zodanig worden beperkt dat elke 
achteruitgang van de kwaliteit van 
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grondwater overeenkomstig lid 2 bis van 
dit artikel voorkomen en beperkt wordt.

Or. de

Motivering
Redactionele aanpassing door het invoegen van het woord "ten minste". Voor het waarborgen 
van de bescherming van het grondwater en toepassing van het voorzorgsbeginsel is het niet 
altijd voldoende alleen de beste milieupraktijken of beste beschikbare technieken te bevorderen. 
Op dit punt moeten eventueel ook maatregelen worden genomen die verder gaan. Zoals de 
aanpak die voor het oppervlaktewater is ingevoerd met de gecombineerde benadering van 
artikel 10, moet de hier gevraagde toepassing van optimale milieupraktijken en van de beste 
beschikbare milieutechnieken ook bij de bescherming van het grondwater slechts als minimale 
eis worden gepresenteerd.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 160
Artikel 6

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3 van Richtlijn 
2000/60/EG omschreven basismaatregelen 
zorgen de lidstaten, en in gevallen waarin 
de verontreiniging is te herleiden tot EU-
regelgevingsbeleid in samenwerking met de 
EU-Commissie, ervoor dat het 
maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 9, alsmede 11 van 
bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
verontreinigende stof omvat.

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die 
richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma voorts de bepaling 
dat eventuele indirecte lozingen in het
grondwater alleen worden toegestaan op 
voorwaarde dat deze lozingen het bereiken 
van een goede chemische toestand van het 
grondwater niet in het gedrang brengen.

De lidstaten krijgen als 
minimumgereedschap hiervoor de 
mogelijkheid heffingen in te voeren op 
verontreinigende stoffen in een orde van 
grootte die overeenkomt met de kosten van 
het houden van toezicht op en het herstel 
van de schade.

Or. da

Motivering

Het is belangrijk dat de lidstaten een reële mogelijkheid krijgen om preventief op te treden en 
dat is alleen mogelijk als ze ten dele de mogelijkheid krijgen fiscale middelen te gebruiken, en, 
voorzover de EU-Commissie bij het regelen van de beleidsgebieden die zijn gebaseerd op de 
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regels voor de interne markt, overgaat tot de beste praktijken, hetgeen inhoudt dat de regels van 
de interne markt het primaat hebben boven milieuregels.
De verandering dat de verwijzing naar punt 6 wordt uitgebreid tot de punten 7, 8, 9 en 11 is 
belangrijk omdat deze alle betrekking hebben op pesticiden, metalen, fosfaat en nitraat.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines en Caroline Jackson

Amendement 161
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat. De lidstaten bevorderen de 
deelname van de actoren en 
verantwoordelijken voor menselijke 
ontwikkeling en uitbreiding van bewoonde 
oppervlakten in het kader van de 
voorlichting en raadpleging van het publiek 
als bedoeld in artikel 14 van Richtlijn 
2000/60/EG ten einde de toekomstige 
gevolgen van de economische activiteiten 
voor het verbruik en de exploitatie van het 
grondwater vast te stellen. De lidstaten 
zorgen ervoor dat deze informatie ter 
beschikking van het publiek wordt gesteld, 
zodat opmerkingen kunnen worden 
gemaakt. 

Or. es

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 162
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict gericht is op het 
voorkomen van indirecte inbreng in 
grondwater van in de punten 1 tot en met 9
van bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
gevaarlijke verontreinigende stoffen.
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Or. en

Motivering

De eerste alinea eist van de lidstaten zich te richten op het voorkomen van de inbreng van 
gevaarlijke verontreinigende stoffen. 

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 163
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict gericht is op het 
voorkomen van indirecte inbreng in 
grondwater van in de punten 1 tot en met 9
van bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
gevaarlijke verontreinigende stoffen.

Or. en

Motivering

De eerste alinea eist van de lidstaten zich te richten op het voorkomen van de inbreng van 
gevaarlijke verontreinigende stoffen

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 164
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige
in de punten 1 tot en met 9 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte inbreng in grondwater van in de 
punten 1 tot en met 9 van bijlage VIII van 
die richtlijn genoemde verontreinigende 
stoffen omvat.

Or. en

Motivering

Het beschermen van grondwater tegen verontreiniging is veel effectiever dan te proberen 
gemeenschappelijke normen op de stellen als basis voor het herstel van verontreinigd 
grondwater. In het Commissievoorstel wordt niet volledig de bescherming gehandhaafd die 
thans geboden wordt door de Grondwaterrichtlijn uit 1980. Deze amendementen op artikel 6 zijn 
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dan ook van vitaal belang om het grondwater in de gehele Unie te beschermen

Amendement ingediend door Karl-Heinz Florenz

Amendement 165
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat en dat bij grondwaterlichamen 
waarbij het gevaar bestaat dat de goede 
chemische toestand niet wordt bereikt, ook 
de indirecte lozing van de in de punten 9 en 
11 van die richtlijn genoemde 
verontreinigende stoffen wordt voorkomen.

Or. de

Motivering

Deze aanvulling is noodzakelijk om althans bij grondwaterlichamen met een historische 
belasting een effectieve bescherming te waarborgen tegen de indirecte lozing van biociden, 
plantenbeschermingsmiddelen, nitraten en fosfaten. Door de maatregelen te beperken tot 
grondwaterlichamen waarin sprake is van een historische belasting, wordt landbouw die het 
grondwater ontziet, beloond. De door de Commissie voorgestelde opneming van deze stoffen in 
artikel 6, lid 2 heeft geen zin, omdat toestemming voor indirecte lozing van deze stoffen op het 
grondwater nooit zou worden aangevraagd of zou worden gegeven.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 166
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat, rekening houdend met de 
kennis omtrent het functioneren van het 
hydrogeologische systeem in de regio.

Or. es
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Motivering

Om preventieve maatregelen te kunnen nemen, moeten uitvoerigere studies worden verricht naar 
de hydrogeologische functie van de watervoerende lagen in de regio.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 167
Artikel 6, alinea 1

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in de punten 1 tot en met 6 van bijlage VIII 
van die richtlijn genoemde verontreinigende 
stof omvat.

Naast de in artikel 11, lid 3, van 
Richtlijn 2000/60/EG omschreven 
basismaatregelen zorgen de lidstaten ervoor 
dat het maatregelenprogramma voor ieder 
stroomgebieddistrict ook het voorkómen van 
indirecte lozingen in grondwater van enige 
in bijlage VIII van die richtlijn genoemde 
verontreinigende stof omvat.

Or. da

Motivering

De voorkoming van de lozing van verontreinigende stoffen is een prioriteit, ongeacht de vraag 
om welke verontreinigende stof het gaat.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 168
Artikel 6, alinea 1 bis (nieuw)

Onverminderd de kwaliteitsnormen voor 
grondwater die in andere gebieden ter 
bescherming van grondwater worden 
gehanteerd, dient alinea 1 niet van 
toepassing te zijn op lozingen die 
verontreinigende stoffen in kleine 
hoeveelheden en concentraties bevatten, en 
evenmin op kunstmatige aanvulling van 
grondwater ten behoeve van de openbare 
drinkwatervoorziening.

Or. en

Motivering

De kunstmatige aanvulling ten behoeve van de drinkwatervoorziening wordt volledig 
ondersteund door een vergunningenstelsel in het kader van art. 11 (f) van Richtlijn 2000/60/EG. 
Een volledig verbod van indirecte lozingen kan een ernstige verstoring betekenen van de 
huidige, milieuvriendelijke methodes van drinkwaterproductie. 
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Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 169
Artikel 6, alinea 2

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die 
richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma voorts de bepaling 
dat eventuele indirecte lozingen in het 
grondwater alleen worden toegestaan op 
voorwaarde dat deze lozingen het bereiken 
van een goede chemische toestand van het 
grondwater niet in het gedrang brengen.

Schrappen

Or. da

Motivering

Zie de motivering bij amendement 3. Bovendien is het niet wenselijk dat de richtlijn de 
mogelijkheid biedt om als het ware "te verontreinigen tot de grens van een goede chemische 
toestand". Daarentegen moet worden vastgehouden aan de toestand op een bepaald ogenblik.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 170
Artikel 6, alinea 2

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die richtlijn 
omschreven maatregelenprogramma voorts
de bepaling dat eventuele indirecte lozingen
in het grondwater alleen worden toegestaan 
op voorwaarde dat deze lozingen het 
bereiken van een goede chemische toestand 
van het grondwater niet in het gedrang 
brengen.

Wat de verontreinigende stoffen met 
inbegrip van die van bijlage VIII van 
Richtlijn 2000/60/EG betreft, zal het in 
artikel 1, lid 3, van die richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma ervoor zorgen dat 
een eventuele indirecte inbreng in het 
grondwater wordt beperkt om 
verontreiniging te vermijden.

Or. en

Motivering

Alinea 2 zorgt ervoor dat de lidstaten maatregelen nemen ter beperking van de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater om verontreiniging te beperken.
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Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 171
Artikel 6, alinea 2

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die richtlijn 
omschreven maatregelenprogramma voorts
de bepaling dat eventuele indirecte lozingen
in het grondwater alleen worden toegestaan 
op voorwaarde dat deze lozingen het 
bereiken van een goede chemische toestand 
van het grondwater niet in het gedrang 
brengen.

Wat de verontreinigende stoffen met 
inbegrip van die van bijlage VIII van 
Richtlijn 2000/60/EG betreft, zal het in 
artikel 1, lid 3, van die richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma ervoor zorgen dat 
een eventuele indirecte inbreng in het 
grondwater wordt beperkt om 
verontreiniging te vermijden.

Or. en

Motivering

Alinea 2 zorgt ervoor dat de lidstaten maatregelen nemen ter beperking van de inbreng van 
verontreinigende stoffen in grondwater om verontreiniging te beperken.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 172
Artikel 6, alinea 2

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die richtlijn 
omschreven maatregelenprogramma voorts
de bepaling dat eventuele indirecte lozingen
in het grondwater alleen worden toegestaan 
op voorwaarde dat deze lozingen het 
bereiken van een goede chemische toestand 
van het grondwater niet in het gedrang 
brengen.

Wat de verontreinigende stoffen met 
inbegrip van die van bijlage VIII van 
Richtlijn 2000/60/EG betreft, zal het in 
artikel 1, lid 3, van die richtlijn omschreven 
maatregelenprogramma ervoor zorgen dat 
een eventuele indirecte inbreng in het 
grondwater alleen worden toegestaan op 
voorwaarde dat deze inbreng het bereiken 
van een goede chemische toestand van het 
grondwater niet in het gedrang brengen.

Or. en

Motivering

Dit amendement moet ervoor zorgen dat de lidstaten maatregelen nemen om de inbreng van 
verontreinigende stoffen in het grondwater  te beperken om verontreiniging te vermijden. 
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 173
Artikel 6, alinea 2

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die richtlijn 
omschreven maatregelenprogramma voorts 
de bepaling dat eventuele indirecte lozingen 
in het grondwater alleen worden toegestaan 
op voorwaarde dat deze lozingen het 
bereiken van een goede chemische toestand 
van het grondwater niet in het gedrang 
brengen.

Wat de in de punten 7 tot en met 12 van 
bijlage VIII van Richtlijn 2000/60/EG 
genoemde verontreinigende stoffen betreft, 
omvat het in artikel 1, lid 3, van die richtlijn 
omschreven maatregelenprogramma voorts 
de bepaling dat eventuele indirecte lozingen 
in het grondwater alleen worden toegestaan 
indien voorafgaand onderzoek uitwijst dat:
- deze lozingen het bereiken van een goede 
chemische toestand van het grondwater niet 
in het gedrang brengen;
- deze lozingen geen schadelijk gevolg 
hebben voor de bodem of het grondwater in 
de omgeving van de lozingen;
De kwaliteit van het grondwater dat te 
lijden heeft onder de indirecte lozingen zal 
zo nodig worden gecontroleerd.

Or. en

Motivering

De dochterrichtlijn grondwater dient tenminste hetzelfde beschermingsniveau te bieden als dat 
wat is neergelegd in Richtlijn 80/68/EEG. Artikel 4, lid 1 van 80/68/EEG bepaalt het volgende:
"Om te voldoen aan de in artikel 3, sub a) genoemde verplichting, zullen de lidstaten:
- elke directe lozing van stoffen van lijst 1 verbieden,
- handelingen waarbij deze stoffen worden verwijderd of met het oog op verwijdering ervan 
worden gestort en die een indirecte lozing tot gevolg kunnen hebben, onderwerpen aan een 
voorafgaand onderzoek. Aan de hand van de resultaten van dit onderzoek verbieden de lidstaten 
staten deze handelingen of geven zij een vergunning af, mits alle technische 
voorzorgsmaatregelen die nodig zijn om de lozing te verhinderen in acht worden genomen". 
De algehele chemische toestand van grondwaterlichamen in Europa gaat achteruit; derhalve is 
het van het grootste belang dat wetsteksten ter bescherming van grondwater stringent zijn. 

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 174
Artikel 6, alinea 2 bis (nieuw)

De in dit artikel verlangde maatregelen 
dienen uit te gaan van de beste praktijk in 
het milieu en de meest geavanceerde 
technologie die beschikbaar is, en die 
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technisch haalbaar en niet onevenredig 
kostbaar zijn.

Or. en

Motivering

De derde alinea zorgt ervoor dat in de maatregelen gebruik wordt gemaakt van de beste praktijk 
die echter niet onevenredig kostbaar is.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 175
Artikel 6, alinea 2 bis (nieuw)

De in dit artikel verlangde maatregelen 
dienen uit te gaan van de beste praktijk in 
het milieu en de meest geavanceerde 
technologie die beschikbaar is, en die 
technisch haalbaar en niet onevenredig 
kostbaar zijn.

Or. en

Motivering

De derde alinea zorgt ervoor dat in de maatregelen gebruik wordt gemaakt van de beste praktijk 
die echter niet onevenredig kostbaar is.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 176
Artikel 6, alinea 2 bis (nieuw)

De in dit artikel verlangde maatregelen 
dienen uit te gaan van de beste praktijk in 
het milieu en de meest geavanceerde 
technologie die beschikbaar is, en die 
technisch haalbaar en niet onevenredig 
kostbaar zijn.

Or. en

Motivering

De derde alinea zorgt ervoor dat in de maatregelen gebruik wordt gemaakt van de beste praktijk 
die echter niet onevenredig kostbaar is.

Amendement ingediend door Péter Olajos

Amendement 177
Artikel 6, alinea 2 bis (nieuw)
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Wanneer indirecte lozingen worden 
toegelaten, moet eventueel rekening 
worden gehouden met de diffuse bronnen 
die gevolgen hebben voor het grondwater.

Or. en

Motivering

Wat betreft de bescherming van grondwater tegen verontreiniging, moet de gecombineerde 
aanpak ( puntbronnen en diffuse bronnen) worden toegepast, zoals al is opgemerkt in het geval 
van oppervlaktewater in de Kaderrichtlijn water (2000/60/EG).

Amendement ingediend door Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines en 
Françoise Grossetête

Amendement 178
Artikel 6, alinea 2 ter (nieuw)

Een inbreng kan alleen van de bepalingen 
van dit artikel worden uitgezonderd als, 
gezien de hoeveelheid van de concentratie 
ervan, deze geen onmiddellijk of toekomstig 
risico van verslechtering van de kwaliteit 
van het ontvangende grondwater inhoudt.  

Or. en

Motivering

Deze bepaling die uitzonderingen verbiedt, behalve indien de inbreng zo gering is dat hij geen 
gevolg heeft voor de kwaliteit van het grondwater, wordt in de nieuwe vierde alinea opgenomen.

Amendement ingediend door Linda McAvan en María Sornosa Martínez

Amendement 179
Artikel 6, alinea 2 ter (nieuw)

Een inbreng kan alleen van de bepalingen 
van dit artikel worden uitgezonderd als, 
gezien de hoeveelheid van de concentratie 
ervan, deze geen onmiddellijk of toekomstig 
risico van verslechtering van de kwaliteit 
van het ontvangende grondwater inhoudt.

Or. en

Motivering

Deze bepaling die uitzonderingen verbiedt, behalve indien de inbreng zo gering is dat hij geen 
gevolg heeft voor de kwaliteit van het grondwater, wordt in de nieuwe vierde alinea opgenomen.
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Amendement ingediend door Gyula Hegyi

Amendement 180
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Het voorafgaand onderzoek waarnaar 
wordt verwezen in artikel 6, omvat een 
onderzoek van de hydrogeologische 
omstandigheden in het desbetreffende 
gebied, het eventueel zuiverend vermogen 
van grond en ondergrond en het gevaar 
van verontreiniging en verandering van de 
kwaliteit van het grondwater door de 
lozingen, en stelt vast of de lozing van 
stoffen in het grondwater vanuit milieu-
oogpunt een aanvaardbare oplossing is.

Or. en

Motivering

Amendement laat tekst aansluiten bij Richtlijn 80/68/EEG. 

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 181
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
De lidstaten nemen, in overeenstemming 
met artikel 10 van Richtlijn 2000/60/EG, 
maatregelen om de kosten van 
verontreiniging van grondwater door te 
rekenen aan de vervuiler
Indien de productie of het gebruik van 
producten die worden verhandeld op de 
interne markt, de bron zijn van 
grondwaterverontreiniging, neemt de 
Commissie initiatieven om deze 
verontreinigingsbron te voorzien van een 
passende en evenredige heffing.

Or. nl

Motivering

De kaderrichtlijn water verplicht de lidstaten de kosten van watergebruik door te berekenen op 
basis van het principe 'de vervuiler betaalt'. Vóór 2010 moeten lidstaten laten weten op welke 
wijze zij dat doen. Onkruidbestrijding met chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren en 
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gemeenten is een belangrijke bron van grondwatervervuiling. Ook de zogenaamde 
milieuvriendelijke alternatieven zijn - hoewel beter voor het bodemleven - nog zeer schadelijk 
voor het grondwater.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 182
Artikel 6 bis (nieuw)

Artikel 6 bis
Onderzoek en verspreiding

De Commissie bevordert in overleg met de 
lidstaten de verspreiding van de reeds 
bekende methoden ter meting en 
berekening van de parameters voor de 
beschrijving van en de controle op de 
watervoerende lagen en zij steunt nieuw 
onderzoek ter verbetering van de 
beschikbare technologieën voor de 
monitoring en het beheer van de 
grondwaterlichamen en de kwaliteit ervan.

Or. es

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 183
Artikel 6 ter (nieuw)

Artikel 6 ter
Bescherming van warmwaterbronnen en 

geneeskrachtige bronnen
De Commissie en de lidstaten stellen een 
gemeenschappelijke methode vast voor de 
vaststelling van gebieden ter bescherming 
van de grondwaterlichamen die 
warmwaterbronnen en geneeskrachtige 
bronnen voeden, zodat bij de planning van 
industriële en stedelijke activiteiten 
rekening wordt gehouden met deze 
beschermde gebieden.

Or. es

Motivering

Warmwaterbronnen en geneeskrachtige bronnen zijn niet in het Commissievoorstel opgenomen, 
hoewel het hier gaat om water met de beste kwaliteit in de Europese Unie. Voor de 
grondwaterlichamen is een speciale bescherming noodzakelijk en er moeten ook preventieve 
maatregelen aan de oppervlakte worden genomen.
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Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 184
Artikel 8, alinea 1 bis (nieuw)

De Raad stelt een gemeenschappelijke 
methodologie vast voor het catalogiseren 
van de watervoerende lagen met het oog op 
de verdere uitwerking van het programma 
Inspire. Hiertoe maken de lidstaten vanaf 
de datum van inwerkingtreding van deze 
richtlijn een begin met het verzamelen van 
gegevens.

Or. es

Motivering

Er moet een methodologie komen voor de verzameling van gegevens in verband met de 
introductie van het programma Inspire voor digitale opslag van grondwatergegevens waar het 
Parlement zich momenteel over buigt. Daartoe moeten de lidstaten een begin maken met het 
verzamelen van gegevens.

Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 185
Bijlage I, Deel A (nieuw)

A. Klasse-indeling en beoordeling van de 
toestand van risicolopende 
grondwaterlichamen
Nadat de resultaten van de beoordeling en 
de klasse-indeling van de afzonderlijke 
bemonsteringspunten op grond van het in 
artikel 3, eerste tot en met derde alinea 
bepaalde bekend zijn, volgt de klasse-
indeling van het krachtens artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG als risicolopend 
aangemerkte grondwaterlichaam resp. 
van de als risicolopend aangemerkte 
groep grondwaterlichamen.
Het aandeel van de bemonsteringspunten 
die als zich in goede chemische toestand 
bevindend worden aangemerkt, is voor de 
klasse-indeling van het gehele 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen bepalend indien voor 
tenminste 70% van het oppervlak van het 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen kan worden 
bevestigd dat de normen zijn gehaald 
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en/of niet meer dan 30 km2 van het 
grondwaterlichaam als vervuilde zone is 
belast, mits de aangetaste delen van het 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen het bereiken van de 
milieudoelstellingen van het lichaam als 
geheel of de groepen niet in gevaar 
brengen en/of zo nodig wordt voldaan aan 
hetgeen artikel 7 van richtlijn 2000/60/EG 
vereist.
Het desbetreffende onderzoek vindt plaats 
in de bovenste grondwatergeleider.

Or. xm

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 186
Bijlage I, Deel A (nieuw)

A. Klasse-indeling en beoordeling van de 
toestand van risicolopende 
grondwaterlichamen
Nadat de resultaten van de beoordeling en 
de klasse-indeling van de afzonderlijke 
bemonsteringspunten op grond van het in 
artikel 3, eerste tot en met derde alinea 
bepaalde bekend zijn, volgt de klasse-
indeling van het krachtens artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG als risicolopend 
aangemerkte grondwaterlichaam resp. 
van de als risicolopend aangemerkte 
groep grondwaterlichamen.
Het aandeel van de bemonsteringspunten 
die als zich in goede chemische toestand 
bevindend worden aangemerkt, is voor de 
klasse-indeling van het gehele 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen bepalend indien voor 
tenminste 70% van het oppervlak van het 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen kan worden 
bevestigd.

Or. de

Motivering

Eén slecht bemonsteringspunt is niet voldoende om het gehele grondwaterlichaam als "slecht" te 
classificeren. Dit is niet juist wanneer dit bemonsteringspunt niet representatief is voor het 
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gehele grondwaterlichaam of een belangrijk deel daarvan. De voorgestelde regeling moet 
ervoor zorgen dat het meetpunt representatief is bij de beoordeling van de toestand van het 
grondwater.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 187
Bijlage I, regel 1, kolom 2, - Kwaliteitsnormen

Verontreinigende stof Kwaliteitsnorm Verontreinigende stof Kwaliteitsnorm
Nitraten 50 mg/l Nitraten 0 – 10 mg/l

Or. da

Motivering

Nitraten: Stikstof komt in ons grondwater voor zonder toedoen van de mens. Zelfs onder 
oerbossen is een uitstroming van stikstof uit de wortelzone in de orde van grootte van 5 kg per 
hectare meetbaar. Dat betekent dat stikstof in het grondwater kan voorkomen in een orde van 
grootte van 10 mg/l. Dat is echter een heel stuk beneden de grenswaarde van 50 mg/l die de 
Commissie voorstelt. Wanneer meer dan 10 mg/l in het grondwater kan worden gemeten, is er 
daarom een goede reden voor ingrijpen omdat het een teken van onnodige verontreiniging kan 
zijn. Ook kan het mogelijk zijn dat het grondwater in het geheel geen nitraten bevat - in dit geval 
moet er worden ingegrepen bij een stijgende verontreiniging in de orde van grootte van 0-10 
mg/l.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 188
Bijlage I, regel 1, kolom 3, - Kwaliteitsnormen

Commentaar Schrappen
De kwaliteitsnorm is van toepassing op alle 
grondwaterlichamen met uitzondering van 
de uit hoofde van Richtlijn 91/676/EEG1

aangewezen zones die kwetsbaar zijn voor 
verontreiniging door nitraten. Op deze 
gebieden is artikel 4, lid 1, onder c), van 
Richtlijn 2000/60/EG van toepassing.
________________
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.

Or. de

Motivering

Als dit commentaar zou blijven staan, zou dit betekenen dat voor een grondwaterlichaam dat op 
grond van de grondwaterrichtlijn de classificatie "goede toestand" heeft verkregen geen 
maatregelen zouden moeten worden genomen, terwijl voor dezelfde situatie reeds maatregelen 
overeenkomstig de nitraatrichtlijn vereist zouden zijn. Het doel van de schrapping is daarom te 
zorgen voor een gelijke behandeling bij de beoordeling en de wijze van aanpak.
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Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 189
Bijlage I, regel 1, kolom 3, - Kwaliteitsnormen

De kwaliteitsnorm is van toepassing op alle 
grondwaterlichamen met uitzondering van 
de uit hoofde van Richtlijn 91/676/EEG1

aangewezen zones die kwetsbaar zijn voor 
verontreiniging door nitraten. Op deze 
gebieden is artikel 4, lid 1, onder c), van 
Richtlijn 2000/60/EG van toepassing.
________________
1 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1.

Wanneer er meer dan 10 mg/l of een 
stijging in de interval 0-10 wordt 
geconstateerd, moet er tegenover de 
landbouw worden ingegrepen.

Or. da

Motivering

Nitraten: Stikstof komt in ons grondwater voor zonder toedoen van de mens. Zelfs onder 
oerbossen is een uitstroming van stikstof uit de wortelzone in de orde van grootte van 5 kg per 
hectare meetbaar. Dat betekent dat stikstof in het grondwater kan voorkomen in een orde van 
grootte van 10 mg/l. Dat is echter een heel stuk beneden de grenswaarde van 50 mg/l die de 
Commissie voorstelt. Wanneer meer dan 10 mg/l in het grondwater kan worden gemeten, is er 
daarom een goede reden voor ingrijpen omdat het een teken van onnodige verontreiniging kan 
zijn. Ook kan het mogelijk zijn dat het grondwater in het geheel geen nitraten bevat - in dit geval 
moet er worden ingegrepen bij een stijgende verontreiniging in de orde van grootte van 0-10 
mg/l.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 190
Bijlage I, regel 2, kolom 1, - Kwaliteitsnormen

Verontreinigende stof Kwaliteitsnorm Verontreinigende stof Kwaliteitsnorm

Actieve ingrediënten van 
pesticiden, met inbegrip
van de relevante 
omzettings-, afbraak- en 
reactieproducten daarvan

0,1 µg/l Actieve ingrediënten van 
pesticiden, met inbegrip 
van de relevante 
omzettings-, afbraak- en 
reactieproducten daarvan

Laagst meetbare 
niveau

Or. da

Motivering

Pesticiden: Als gemeten wordt of er zich pesticiden in het grondwater bevinden, moet deze 
meting in werkelijkheid worden beschouwd als een veelomvattende voorzorgsmaatregel. Dit 
moet in die zin worden opgevat dat, als een pesticide na een gebruik volgens de regels in het 
grondwater kan worden geconstateerd, het bewijs is geleverd dat het in feite in het grondwater 
eindigt. Het gevolg hiervan moet daarom zijn dat er ogenblikkelijk een einde komt aan het 
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gebruik van het betrokken product.
Het laagst meetbare niveau van verontreiniging van ons grondwater is verschillend voor de 
diverse pesticiden en hun afbraakproducten, waarbij sommige kunnen worden opgespoord onder 
de 0,1 mg/l, en de meetmethoden worden gelukkig voortdurend beter.

Amendement ingediend door Jens-Peter Bonde

Amendement 191
Bijlage I, regel 2, kolom 3, - Kwaliteitsnormen

Commentaar Commentaar
Wanneer de aanwezigheid van actieve 
stoffen zoals bijvoorbeeld pesticiden in het 
grondwater wordt vastgesteld, moet er een 
onmiddellijk verbod op toepassing van deze 
verontreinigingsbronnen worden 
ingevoerd.

Or. da

Motivering

Pesticiden: Als gemeten wordt of er zich pesticiden in het grondwater bevinden, moet deze 
meting in werkelijkheid worden beschouwd als een veelomvattende voorzorgsmaatregel. Dit 
moet in die zin worden opgevat dat, als een pesticide na een gebruik volgens de regels in het 
grondwater kan worden geconstateerd, het bewijs is geleverd dat het in feite in het grondwater 
eindigt. Het gevolg hiervan moet daarom zijn dat er ogenblikkelijk een einde komt aan het 
gebruik van het betrokken product.
Het laagst meetbare niveau van verontreiniging van ons grondwater is verschillend voor de 
diverse pesticiden en hun afbraakproducten, waarbij sommige kunnen worden opgespoord onder 
de 0,1 mg/l, en de meetmethoden worden gelukkig voortdurend beter.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 192
Bijlage I, regel 2, kolom 3, - Kwaliteitsnormen

Commentaar Commentaar
Indien de drinkwaternormen voor 
pesticiden en hun relevante 
omzettingsproducten stringenter zijn dan 
0,1 µg/l. zijn de drinkwaternormen van 
toepassing als kwaliteitsnorm voor een 
goede status.

Or. en

Motivering

De drinkwaternormen kunnen in sommige gevallen stringenter zijn in verband met schadelijke 
effecten op de gezondheid. Een norm van 0.5 microgram/l voor de totale pesticideconcentraties 
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moet van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 193
Bijlage I, regel 2 bis (nieuw) - Kwaliteitsnormen

verontreinigende stof kwaliteitsnorm
Totale concentraties 
van pesticiden en 
hun relevante 
omzettingsproducten 

0,5 ug/l

Or. en

Motivering

De drinkwaternormen kunnen in sommige gevallen stringenter zijn in verband met schadelijke 
effecten op de gezondheid. Een norm van 0.5 microgram/l voor de totale pesticideconcentraties 
moet van toepassing zijn.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 194
Bijlage I, voetnoot 21

21 Indien voor een gegeven grondwaterlichaam het 
vermoeden bestaat dat de toepassing van deze 
grondwaterkwaliteitsnormen ertoe kan leiden dat de 
in artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
gespecificeerde milieudoelstellingen voor de 
geassocieerde oppervlaktewateren niet worden 
bereikt, of kan resulteren in een significante 
vermindering van de ecologische of chemische 
kwaliteit van die wateren of tot significante schade 
aan terrestrische ecosystemen die rechtstreeks van 
het grondwaterlichaam afhankelijk zijn, worden 
stringentere drempelwaarden vastgesteld 
overeenkomstig artikel 4 en bijlage IV van deze 
richtlijn.

Schrappen

Or. nl

Motivering

Deze voetnoot zegt dat de minimale concentratie nitraat 50 mg/l is maar naar beneden moet als 
de ecologie hierom vraagt. Dit is strenger dan de nitraatrichtlijn, die heeft de 50 mg/l gebaseerd 
op de volksgezondheid. Er dient te worden voorkomen dat in richtlijnen op dezelfde materie van 
elkaar verschillende doelstellingen worden vermeld.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 195
Bijlage I, voetnoot 22



AM\550205NL.doc 73/1 PE 350.247v01

NL

22 Of een norm al dan niet wordt gehaald, wordt 
bepaald door vergelijking met het rekenkundig 
gemiddelde van de monitoringwaarden voor alle 
bemonsteringspunten in het grondwaterlichaam of 
de groep grondwaterlichamen die uit hoofde van de 
krachtens artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG 
uitgevoerde analyse als risicolopend worden 
aangemerkt.

Schrappen

Or. en

Motivering

De inhoud is te belangrijk om in een voetnoot bij een bijlage te vermelden. De beoordeling van 
meetgegevens ten opzichte van de normen moet in een apart artikel of een zelfstandige bijlage 
worden opgenomen. De beoordelingsmethode moet ook van toepassing zijn op andere 
verontreinigende stoffen. In de voetnoot wordt niet duidelijk vermeld hoe de normen moeten 
worden beoordeeld. Onderwaardering van de gegevens moet worden voorkomen, zodat geen 
knelpunten over het hoofd worden gezien. Daarom wordt dit punt toegevoegd aan artikel 3, 
letter c).

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 196
Bijlage I, voetnoot 22

22 Of een norm al dan niet wordt gehaald, wordt 
bepaald door vergelijking met het rekenkundig 
gemiddelde van de monitoringwaarden voor alle 
bemonsteringspunten in het grondwaterlichaam of 
de groep grondwaterlichamen die uit hoofde van de 
krachtens artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG 
uitgevoerde analyse als risicolopend worden 
aangemerkt.

22 Of een norm al dan niet wordt gehaald, wordt 
beoordeeld overeenkomstig Afdeling 2.4.5 van 
Bijlage V van Richtlijn 2000/60/EG, artikel 4bis van 
deze richtlijn en de communautaire wetgeving 
waaruit de normen zijn afgeleid.

Or. en

Motivering

De voetnoot van de Commissie betekent dat overschrijding van de kwaliteitsnorm op één punt in 
het grondwater leidt tot de indeling van het lichaam als zijnde in slechte toestand, zelfs als de 
norm op andere punten in het lichaam niet wordt overschreden. Een dergelijke radicale aanpak
zou ertoe leiden dat veel grondwaterlichamen worden ingedeeld als verkerende in slechte 
toestand, op grond van zeer lokale overschrijdingen. Dit zou leiden tot een verkeerd inzicht in de 
algehele kwaliteit van het grondwater en tot inconsistentie met de Kaderrichtlijn water en 
andere communautaire wetgeving (zoals de nitraatrichtlijn).
Dit amendement (samen met het amendement op artikel 4) zou ervoor zorgen dat de indeling een 
goede weergave is van de algehele kwaliteit van het drinkwaterlichaam. Lokale 
verontreinigingspunten kunnen worden aangepakt door omkering van tendensen en maatregelen 
ter voorkoming of vermindering van verontreiniging, die alleen de toestand moeten beïnvloeden 
op punten waar de verontreiniging ernstig genoeg is om de doelstellingen van "goede toestand" 
aan te tasten. 
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Amendement ingediend door Christa Klaß

Amendement 197
Bijlage I, tabel, regels 2 bis t/m 2 decies (nieuw)

Werkzame stoffen in 
pesticiden totaal

0,5 µg/l Totaal van de pesticiden, met inbegrip van 
werkzame metabolieten

Ammonium 0,5 mg/l Minimumlijst van stoffen of ionen, zowel door 
natuurlijke oorzaken als ten gevolge van 
menselijke activiteiten voorkomend

Arsenicum 10 µg/l
Cadmium 1,0 µg/l
Chloride 250 mg/l
Lood 10 µg/l
Kwik 0,2 µg/l
Sulfaat 240 mg/l
Aluminium 0,2 mg/l

Or. de

Motivering

Deze tabel wordt als deel B in bijlage I opgenomen. Zoals reeds bij artikel 3 is opgemerkt, is het 
nodig voor geheel Europa uniforme normen voor de vóór 2015 te bereiken goede chemische 
toestand vast te stellen om milieudumping en ongelijke concurrentievoorwaarden te voorkomen. 
Daartoe werden de minimumparameters uit bijlage III overgenomen. De concentratiewaarden 
berusten op humaan- en ecotoxicologische basis en bepalen het gevaar van verontreiniging, 
d.w.z. de overgang naar een slechte toestand.
Aangezien het onmogelijk is alle verontreinigende stoffen te meten en de controleren, is er 
behoefte aan indicatoren die aangeven of bepaalde verontreinigende stoffen in het grondwater 
aanwezig zijn en die eventueel ook een indicatie over hun herkomst kunnen geven. De 
desbetreffende, in bijlage I vermelde drie stoffen zijn daarvoor geschikte indicatoren.
Verder werd ook nog het totaal van pesticiden met hun werkzame stoffen als parameter 
opgenomen omdat veelal de verontreiniging niet alleen aan één pesticide valt toe te schrijven.

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 198
Bijlage II

BEOORDELING VAN DE CHEMISCHE 
TOESTAND VAN GRONDWATER TEN 
AANZIEN VAN VERONTREINIGENDE 
STOFFEN WAARVOOR GEEN 
COMMUNAUTAIRE 
KWALITEITSNORMEN BESTAAN

GEMEENSCHAPPELIJKE CRITERIA 
VOOR DE VASTSTELLING VAN 
DREMPELWAARDEN TER
BEOORDELING VAN DE CHEMISCHE 
TOESTAND VAN GRONDWATER

De beoordelingsprocedure waarbij wordt 
getoetst of een goede chemische toestand 
van het grondwater wordt gerealiseerd ten 
aanzien van verontreinigende stoffen 

1. Drempelwaarden worden door de 
lidstaten vastgesteld volgens onderstaande 
procedure:
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waarvoor geen communautaire 
kwaliteitsnormen bestaan, wordt toegepast 
op alle grondwaterlichamen die als 
risicolopend worden gekarakteriseerd en op 
alle verontreinigende stoffen die ertoe 
bijdragen dat het grondwaterlichaam of de 
groep grondwaterlichamen aldus wordt 
gekarakteriseerd.
De beoordelingsprocedure behelst met 
name de volgende aspecten:
a) de informatie die werd verzameld in het 
kader van de overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en de punten 2.1 en 
2.2 van bijlage II van die richtlijn uit te 
voeren karakterisering;
b) milieukwaliteitsdoelstellingen en andere 
vigerende waterbeschermingsnormen op 
nationaal, communautair of internationaal 
niveau;

(i) de kenmerken van het 
grondwaterlichaam of de 
grondwaterlichamen in verhouding 
waartoe de drempelwaarden zullen worden 
toegepast;
(ii) de eigenschappen van de desbetreffende 
verontreinigende stoffen; en
(iii) de locatie van de controlepunten.
Een drempelwaarde vertegenwoordigt de 
concentratie van een verontreinigende stof, 
waarvan de overschrijding erop zou 
kunnen wijzen dat er gevaar bestaat dat:
(a) niet voldaan wordt aan één of meer van 
de in tabel 2.3.2. van Bijlage V van 
Richtlijn 2000/60/EG genoemde 
voorwaarden; of
(b) drinkwatervoorraden niet worden 
beschermd in overeenstemming met artikel 
7 van Richtlijn 2000/60/EG.    

c) eventuele relevante informatie over de 
toxicologische en ecotoxicologische 
kenmerken, de persistentie en het vermogen 
tot bioaccumulatie van de verontreinigende 
stof of aanverwante stoffen;
d) de geraamde hoeveelheden en 
concentraties van de verontreinigende 
stoffen die vanuit het grondwaterlichaam 
in de geassocieerde oppervlaktewateren 
en/of de daarvan afhankelijke terrestrische 
ecosystemen terechtkomen;
e) de geraamde effecten van de 
hoeveelheden en concentraties 
verontreinigende stoffen, zoals bepaald in 
punt d), op de geassocieerde 
oppervlaktewateren en van het 
grondwaterlichaam afhankelijke 
terrestrische ecosystemen;
f) een beoordeling, op basis van d) en e), of 
de concentraties van de verontreinigende 
stoffen in het grondwaterlichaam zodanig 
zijn dat zij kunnen resulteren in het niet 
bereiken van in artikel 4 van Richtlijn 
2000/60/EG gespecificeerde 
milieudoelstellingen voor de geassocieerde 
oppervlaktewateren, dan wel in enige 
significante verslechtering van de 
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ecologische of chemische kwaliteit van die 
wateren of in enige significante schade aan 
terrestrische ecosystemen die rechtstreeks 
van het grondwaterlichaam afhankelijk 
zijn.

Or. en

Motivering

Dit amendement versterkt en vereenvoudigt de gemeenschappelijke procedure in het 
Commissievoorstel voor het vaststellen van drempelwaarden. Het verlangt van lidstaten zich te 
richten op wat met name voor het grondwaterlichaam van belang is, de risico's van 
verontreinigende stoffen en het meten van de drempelwaarde. Het verbindt het vaststellen van 
drempelwaarden met de betekenis van "goede toestand" in de Kaderrichtlijn water en voegt een 
voorwaarde toe voor de bescherming van drinkwaterbronnen in overeenstemming met de 
Kaderrichtlijn water.
Invoering van gemeenschappelijke normen zou een ontkenning betekenen van de verschillen in 
de natuurlijke kwaliteit van het grondwater, niet alleen tussen maar ook binnen watervoerende 
lagen (chloride kan op zeer natuurlijke wijze variëren van 20 mg/l tot meer dan 10.000 mg/l 
binnen een afstand van 10 km.) De ondersteunende rol van grondwater voor het ecosysteem en 
andere functies lopen varieert. Het opleggen van gemeenschappelijk normen zou hetzelfde zijn 
als het normaliseren van schoenen tot één maat en één model. Ze zouden dan eens te strak, dan 
weer te los zitten.  

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 199
Bijlage II, letter f bis) (nieuw)

f bis) een beoordeling van deze 
concentraties in verhouding tot de 
doeltstellingen van artikel 7 van Richtlijn 
2000/60/EG inzake water dat gebruikt 
wordt voor de onttrekking van drinkwater 

Or. en

Motivering

Het aspect dat grondwater een bron is voor de drinkwatervoorziening dient in de beoordeling te 
worden meegenomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 200
Bijlage II, letter f bis) (nieuw)

f bis) een beoordeling van deze 
concentraties in verhouding tot de 
doeltstellingen van artikel 7 van Richtlijn 
2000/60/EG inzake water dat gebruikt 
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wordt voor de onttrekking van drinkwater

Or. en

Motivering

Het aspect dat grondwater een bron is voor de drinkwatervoorziening dient in de beoordeling te 
worden meegenomen

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 201
Bijlage II, letter f ter) (nieuw)

f ter) de gemeten of berekende 
hoeveelheden en concentraties van 
verontreinigende stoffen in de bronnen van 
de openbare drinkwatervoorziening; 

Or. en

Motivering

Het aspect dat grondwater een bron is voor de drinkwatervoorziening dient in de beoordeling te
worden meegenomen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 202
Bijlage II, letter f ter) (nieuw)

f ter) de gemeten of berekende 
hoeveelheden en concentraties van 
verontreinigende stoffen in de bronnen van 
de openbare drinkwatervoorziening;

Or. en

Motivering

Het aspect dat grondwater een bron is voor de drinkwatervoorziening dient in de beoordeling te 
worden meegenomen.

Amendement ingediend door Dimitrios Papadimoulis

Amendement 203
Bijlage III

Bijlage III wordt geschrapt.

Or. en
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Motivering

Waarop de keuze van de basislijst van verontreinigende stoffen is gebaseerd, wordt niet 
uiteengezet en lijkt derhalve willekeurig. De kaderrichtlijn water verlangt van de lidstaten dat zij 
elke verontreinigende stof onderzoeken die het halen van de milieudoelstellingen in gevaar 
brengt. Dit is de meest kosteneffectieve aanpak van milieubescherming. De invoering van een 
basislijst van verontreinigende stoffen naast de op risico gebaseerde aanpak leidt tot extra 
kosten zonder extra voordeel voor het milieu.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 204
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 4

Stof of ion
Chloride schrappen

Or. de

Motivering

De indeling van chloride bij de verontreinigende stoffen is niet juist omdat tot dusver 
toxicologische waarden voor mensen in verband met chloride voor drinkwater en gegevens over 
andersoortige effecten in verband met milieutoxicologische criteria niet beschikbaar zijn. Zo is 
chloride bijvoorbeeld niet opgenomen in richtlijn 2003/40/EG van 16 mei 2003 en mag het 
daarom niet als gevaarlijk bestanddeel worden gezien. Mineraalwater kan bijvoorbeeld een 
chloridegehalte van niet minder van 5,1 gr/l hebben.
Verder is deze classificatie van chloride ook niet juist omdat chloride niet tot de 
verontreinigende stoffen behoort die worden genoemd in bijlage VIII van de EU-kaderrichtlijn 
water 2000/60/EG, en zelfs de daar genoemde "gevaarlijke" verontreinigende stoffen niet 
volledig werden overgenomen in het ontwerp van de grondwaterrichtlijn.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 205
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 4

Stof of ion Stof of ion
Chloride Schrappen

Or. es

Motivering

In de tabel worden de ionen chloride en sulfaat genoemd die in de titel van de bijlage en in de 
artikelen van de richtlijn die hierop betrekking hebben als verontreinigende stoffen worden 
opgevoerd. Deze indeling is discutabel (deze stoffen zijn niet opgenomen in bijlage VIII van 
kaderrichtlijn 2000/60/EG). Handhaving van deze stoffen in de tabel zou tot ongewenste 
gevolgen kunnen leiden.
a) Artikel 4, lid 2 vermeldt de mogelijkheid dat de Commissie een richtlijn voorstelt tot wijziging 
van bijlage I en daarmee vaste kwaliteitsnormen voor chloride en sulfaat vaststelt. In het 
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algemeen zou dit geen zin hebben omdat het gaat over stoffen die van nature in aanzienlijke, 
hoge of zeer hoge concentraties in water aanwezig zijn in veel grondwaterlichamen in de 
Europese Unie.
b) Bij de analyse van de trends (zie bijlage IV, punt 1.1 en artikel 4, lid 1) moet met de genoemde 
samenstellingen rekening worden gehouden, waarbij deze moeten worden omgekeerd wanneer 
75% van de kwaliteitsnorm of de drempelwaarde is bereikt.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 206
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7

Stof of ion Stof of ion
Sulfaat Schrappen

Or. es

Motivering

In de tabel worden de ionen chloride en sulfaat genoemd die in de titel van de bijlage en in de 
artikelen van de richtlijn die hierop betrekking hebben als verontreinigende stoffen worden 
opgevoerd. Deze indeling is discutabel (deze stoffen zijn niet opgenomen in bijlage VIII van 
kaderrichtlijn 2000/60/EG). Handhaving van deze stoffen in de tabel zou tot ongewenste 
gevolgen kunnen leiden.
a) Artikel 4, lid 2 vermeldt de mogelijkheid dat de Commissie een richtlijn voorstelt tot wijziging 
van bijlage I en daarmee vaste kwaliteitsnormen voor chloride en sulfaat vaststelt. In het 
algemeen zou dit geen zin hebben omdat het gaat over stoffen die van nature in aanzienlijke, 
hoge of zeer hoge concentraties in water aanwezig zijn in veel grondwaterlichamen in de 
Europese Unie.
b) Bij de analyse van de trends (zie bijlage IV, punt 1.1 en artikel 4, lid 1) moet met de genoemde 
samenstellingen rekening worden gehouden, waarbij deze moeten worden omgekeerd wanneer 
75% van de kwaliteitsnorm of de drempelwaarde is bereikt.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 207
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7

Stof of ion Stof of ion
Sulfaat Schrappen

Or. es

Motivering

In sommige lidstaten zet zich sulfaat af in het grondwater door natuurlijke oorzaken en niet door 
verontreiniging.

Amendement ingediend door Holger Krahmer

Amendement 208
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7
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Stof of ion
Sulfaat schrappen

Or. de

Motivering

De stof "sulfaat" moet worden geschrapt uit de lijst in bijlage III omdat sulfaat geen toxische 
werking heeft en daarom niet als verontreinigende stof moet worden geclassificeerd. Bovendien 
komt sulfaat in natuurlijke vorm op veel plaatsen in Europa voor. Sulfaat is ook een belangrijk 
bestanddeel van natuurlijk mineraalwater (zie richtlijn 2003/40/EG van 16.5.2003).

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 209
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7 bis (nieuw)

Stof of ion
Fosfor

Or. da

Motivering

Fosfor is thans en op termijn een ernstige bedreiging van de chemische kwaliteit van het 
grondwater.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 210
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7 ter (nieuw)

Stof of ion
Koper

Or. da

Motivering

De toegevoegde stoffen vormen op termijn een bedreiging van de chemische kwaliteit van het 
grondwater.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 211
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7 quater (nieuw)

Stof of ion
Zink

Or. da
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Motivering

De toegevoegde stoffen vormen op termijn een bedreiging van de chemische kwaliteit van het 
grondwater.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 212
Bijlage III, deel A.1 – Tabel, regel 7 quinquies (nieuw)

Stof of ion
Aluminium

Or. da

Motivering

De toegevoegde stoffen vormen op termijn een bedreiging van de chemische kwaliteit van het 
grondwater.

Amendement ingediend door Johannes Blokland

Amendement 213
Bijlage III, deel B.1, punt 1.2

1.2 Gegevens over elk als risicolopend 
aangemerkt grondwaterlichaam, met name 
de omvang van dat lichaam, de relaties 
tussen het grondwaterlichaam en de 
geassocieerde oppervlaktewateren en 
daarvan afhankelijke terrestrische 
ecosystemen, en, in het geval van door 
natuurlijke oorzaken voorkomende stoffen, 
de achtergrondconcentratie daarvan in het 
grondwaterlichaam.

1.2 Gegevens over elk als risicolopend 
aangemerkt grondwaterlichaam, met name 
de omvang van dat lichaam, de relaties 
tussen het grondwaterlichaam en de 
geassocieerde oppervlaktewateren en 
daarvan afhankelijke terrestrische
ecosystemen, het gebruik van het 
grondwater als bron voor water bestemd 
voor menselijke consumptie, en, in het geval 
van door natuurlijke oorzaken voorkomende 
stoffen, de achtergrondconcentratie daarvan 
in het grondwaterlichaam.

Or. nl

Motivering

Aangezien grondwater in de Europese Unie de belangrijkste bron is van drinkwater, dienen de 
lidstaten aan te geven of een als risicolopend aangemerkt grondwaterlichaam ook als 
drinkwaterbron wordt gebruikt, zoals eveneens is bepaald in artikel 7 lid 1 van richtlijn 
2000/60/EG.

Amendement ingediend door Dan Jørgensen

Amendement 214
Bijlage III, deel B.2, punt 2.2
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2.2. Het verband tussen de afzonderlijke 
drempelwaarden en, in het geval van door 
natuurlijke oorzaken voorkomende stoffen, 
het verband met de waargenomen 
achtergrondconcentratie.

2.2. Het verband tussen de afzonderlijke 
drempelwaarden en, in het geval van door 
natuurlijke oorzaken voorkomende stoffen, 
het verband met de waargenomen 
achtergrondconcentratie. Als er geen 
gegevens zijn over de 
achtergrondconcentraties van geogeen 
voorkomende stoffen, worden de 
achtergrondconcentraties naar het beste 
oordeel van deskundigen vastgesteld.

Or. da

Motivering

In een aantal gevallen is de achtergrondconcentratie ook na een lange waarnemingsperiode nog 
niet bekend - voor sommige groepen grondwaterlichamen kan het bovendien moeilijk zijn water 
te vinden waar een natuurlijke achtergrondconcentratie kan worden gemeten. In beide situaties 
zal het dan noodzakelijk zijn de achtergrondconcentratie vanuit een deskundige vakachtergrond 
vast te stellen.

Amendement ingediend door Dorette Corbey

Amendement 215
Bijlage III, deel B.2, punt 2.3

2.3. De wijze waarop bij de vaststelling van 
de drempelwaarden met de economische en 
maatschappelijke kosten rekening werd
gehouden.

2.3. Het door de lidstaten op te stellen 
maatregelenprogramma bevat de 
motivering voor de wijze waarop bij de 
beoordeling van maatregelen die zijn 
gericht op het bereiken van een goede 
toestand rekening wordt gehouden met de 
economische en maatschappelijke kosten.

Or. en

Motivering

Economische en maatschappelijke kosten moeten geen overweging zijn voor het vaststellen van 
drempelwaarden, maar moeten worden bekeken bij de beoordeling van eventuele maatregelen 
om een goede toestand te bereiken.

Amendement ingediend door Ria Oomen-Ruijten

Amendement 216
Bijlage III, deel B.2, punt 2.3

2.3. De wijze waarop bij de vaststelling van 
de drempelwaarden met de economische en 
maatschappelijke kosten rekening werd
gehouden.

2.3. Het door de lidstaten op te stellen
maatregelenprogramma bevat de 
motivering voor de wijze waarop bij de 
beoordeling van maatregelen die zijn 
gericht op het bereiken van een goede 
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toestand rekening wordt gehouden met de 
economische en maatschappelijke kosten.

Or. en

Motivering

Economische en maatschappelijke kosten moeten geen overweging zijn voor het vaststellen van 
drempelwaarden, maar moeten worden bekeken bij de beoordeling van eventuele maatregelen 
om een goede toestand te bereiken.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 217
Bijlage III, deel B.2, punt 2.3

BIJLAGE III bis
Stoffen die niet in het grondwater terecht 

mogen komen
1. Stoffen die voldoen aan de criteria om te 
worden ingedeeld als kankerverwekkend, 
mutageen of toxisch voor reproductieve 
categorie 1 of 2, volgens Richtlijn 
67/548/EEG
2. Stoffen die persistent, bioaccumulerend 
en toxisch zijn;
3. Stoffen die bijzonder persistent en 
bioaccumulerend zijn;
4. Stoffen die in potentie de hormonale 
functies in aquatische biota kunnen 
verstoren;
5. Stoffen die dezelfde zorgen kunnen 
baren als die onder de punten 1 - 4; of
6. Stoffen die afbraakproducten bezitten die 
voldoen aan bovengenoemde 
eigenschappen. 

Or. en

Amendement ingediend door Chris Davies

Amendement 218
Bijlage IV

BIJLAGE IV BIJLAGE IV

VASTSTELLING EN OMKERING VAN 
SIGNIFICANTE EN AANHOUDENDE 

STIJGENDE TENDENSEN

VASTSTELLING EN OMKERING VAN 
SIGNIFICANTE EN AANHOUDENDE 

STIJGENDE TENDENSEN
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1. VASTSTELLING VAN SIGNIFICANTE 
EN AANHOUDENDE STIJGENDE 
TENDENSEN

1. VASTSTELLING VAN SIGNIFICANTE 
EN AANHOUDENDE STIJGENDE 
TENDENSEN

De punten; 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, en 1.6 
worden geschrapt.

Voor de vaststelling van significante en 
aanhoudende stijgende tendensen in de 
concentratie van verontreinigende stoffen 
in grondwater, kiezen de lidstaten 
controlefrequenties en controlelocaties, die 
in voldoende mate: 
- de informatie bieden die nodig is om de 
stijgende tendens die het gevolg is van 
menselijk handelen met een aanvaardbaar 
niveau van zekerheid en nauwkeurigheid te 
kunnen onderscheiden van natuurlijke 
variaties, en 
- kunnen waarborgen dat de stijgende 
tendens tijdig wordt vastgesteld zodat 
maatregelen kunnen worden genomen voor 
een omkering van de tendens die gericht 
zijn op het voorkomen of zo ver als 
uitvoerbaar afzwakken van een voor het 
milieu aanmerkelijke negatieve 
verandering van de grondwaterkwaliteit.  
Voor controle en analyse moeten methoden 
worden gehanteerd die in overeenstemming 
zijn met de correcte internationale of 
nationale normen die bedoeld zijn om een 
datavoorziening te waarborgen die van 
vergelijkbare en gelijkwaardige 
wetenschappelijke kwaliteit is.

2. BEGINPUNTEN VOOR OMKERINGEN 
VAN TENDENSEN 

2. BEGINPUNTEN VOOR OMKERINGEN 
VAN TENDENSEN

De punten 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, en 2.7 
worden geschrapt.

Het beginpunt voor een omkering van een 
tendens is de situatie waarin de
concentratie van een verontreinigende stof 
75% bereikt van de kwaliteitsnorm of de 
drempelwaarde, waarvan de overschrijding 
zou leiden tot een voor het milieu 
aanmerkelijke negatieve verandering van 
de grondwaterkwaliteit, tenzij:
- een eerder beginpunt vereist is om 
maatregelen voor de omkering van een 
tendens te kunnen nemen die een voor het 
milieu aanmerkelijke negatieve 
verandering van de grondwaterkwaliteit 
kosteneffectief voorkomen of zo ver als 
uitvoerbaar afzwakken; 
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- een ander beginpunt nodig is wegens 
technische moeilijkheden bij het meten van 
de aanwezigheid van een tendens in de 
desbetreffende concentratie; of
- het tempo van de stijging en de 
omkeerbaarheid van de tendens zodanig 
zijn dat een later beginpunt voor de 
maatregelen ter  omkering van de tendens 
nog steeds de mogelijkheid bieden een voor 
het milieu aanmerkelijke negatieve 
verandering van de grondwaterkwaliteit 
kosteneffectief te voorkomen of zo ver als 
uitvoerbaar af te zwakken.   
De lidstaten publiceren in de 
stroomgebiedsbeheersplannen, die in het 
kader van artikel 13 van Richtlijn 
2000/60/EG vereist zijn, een samenvatting 
van de motieven voor het kiezen van de 
beginpunten.

Or. en

Motivering

De opname in het Commissievoorstel van voorgeschreven monitoringfrequenties en vaste 
beginpunten voor de omkering van tendensen kan leiden tot vertragingen bij het opsporen van 
voor het milieu belangrijke tendensen en voorkomen dat tijdig wordt opgetreden om deze om te 
keren en aanzienlijke schade aan het milieu af te wenden. Vaste monitoringfrequenties kunnen 
ook leiden tot een incorrect niveau van monitoring om de aard van een tendens vast te stellen. 
Dit is geen kosteneffectieve of wetenschappelijk krachtige aanpak.
Dit amendement vergt van de lidstaten dat zij monitoringfrequenties en beginpunten voor de 
omkering van een tendens kiezen die ervoor zorgen dat de vaststelling en de omkering van 
tendensen kunnen plaatsvinden voordat ernstige schade wordt aangericht. Ter waarborging van 
een consistente aanpak wordt van de lidstaten gevraagd bij de vaststelling van frequenties en 
beginpunten gebruik te maken van gemeenschappelijke criteria. De juiste frequenties en 
beginpunten hangen af van de aard van de desbetreffende grondwaterlichamen en 
verontreinigende stoffen.

Amendement ingediend door Hiltrud Breyer en Marie Anne Isler Béguin

Amendement 219
Bijlage IV, punt 1.2, letter a)

a) de beoordeling wordt gebaseerd op het 
rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde 
waarden voor de afzonderlijke 
bemonsteringspunten in ieder 
grondwaterlichaam of iedere groep 
grondwaterlichamen, berekend op basis van 
een driemaandelijkse, halfjaarlijkse of 

a) de evaluatie van de meetresultaten uit
het monitoringprogramma wordt gebaseerd 
op een analyse van de tendensen op elk 
afzonderlijk meetpunt in ieder 
grondwaterlichaam of iedere groep 
grondwaterlichamen;
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jaarlijkse monitoringfrequentie;

Or. en

Motivering

Na verloop van tijd kan het middelen van monsters tot gevolg hebben dat aanzienlijke 
concentraties van verontreinigende stoffen in de resultaten niet zijn terug te vinden.

Amendement ingediend door María Sornosa Martínez

Amendement 220
Bijlage IV, punt 1.2, letter a)

a) de beoordeling wordt gebaseerd op het 
rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde 
waarden voor de afzonderlijke 
bemonsteringspunten in ieder 
grondwaterlichaam of iedere groep 
grondwaterlichamen, berekend op basis van 
een driemaandelijkse, halfjaarlijkse of 
jaarlijkse monitoringfrequentie;

a) de beoordeling wordt gebaseerd op het 
rekenkundig gemiddelde van de gemiddelde 
waarden voor de afzonderlijke 
bemonsteringspunten in ieder 
grondwaterlichaam of iedere groep 
grondwaterlichamen, berekend op basis van 
een driemaandelijkse, halfjaarlijkse of 
jaarlijkse monitoringfrequentie. De 
bemonsteringspunten moeten vergelijkbaar 
zijn;

Or. es

Motivering

Qua natuurlijke chemische samenstelling van het grondwater bestaan er aanzienlijke 
verschillen, niet alleen tussen de afzonderlijke grondwaterlichamen, maar ook binnen hetzelfde 
grondwaterlichaam. Zo zijn er chemische verschillen tussen de grondwaterlichamen in de 
nabijheid van de oppervlakte en de dieper gelegen grondwaterlichamen. Een correcte evaluatie 
vereist derhalve dat de bemonsteringspunten vergelijkbaar zijn voor wat bijvoorbeeld de 
geologische omstandigheden betreft.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 221
Bijlage IV, punt 1.2, letter c)

c) in de hiernavolgende tabel worden het 
minimumaantal meetwaarden en de 
minimale lengte van de tijdreeks vastgesteld. 
De tijdreeksen dienen niet langer te zijn dan 
15 jaar;

c) in de hiernavolgende tabel worden het 
minimumaantal meetwaarden en de 
minimale lengte van de tijdreeks vastgesteld. 
De tijdreeksen dienen niet langer te zijn dan 
6 jaar;

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
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jaar.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 222
Bijlage IV, punt 1.2, letter c), tabel, kolom 2, regel 1

Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren
Jaarlijks 8 Jaarlijks 6

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
jaar.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 223
Bijlage IV, punt 1.2, letter c), tabel

Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren 
Jaarlijks 15 Jaarlijks 6
Halfjaarlijks 15 Halfjaarlijks 6
Driemaandelijks 15 Driemaandelijks 6

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
jaar.

Amendement ingediend door Cristina Gutiérrez-Cortines

Amendement 224
Bijlage IV, punt 1.6 bis (nieuw)

1.6 bis. Bij de kwantitatieve beoordeling 
van de grondwaterlichamen stellen de 
lidstaten, in overleg met de bevoegde 
instanties van het stroomgebieddistricten, 
de grondwaterstanden vast aan de hand 
van specifieke indicatoren en rekening 
houdend met de historische gegevens en de 
gegevens van hiervoor speciaal opgezette 
controlenetwerken.

Or. es
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Motivering

De lidstaten beschikken via de bevoegde instanties en de specifieke controlenetwerken over de 
meeste kennis omtrent de ontwikkeling van kwaliteit en niveau van het grondwater. 
Watervoerende lagen vertonen onderlinge verschillen als gevolg van de grote geografische 
heterogeniteit in de EU.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 225
Bijlage IV, punt 2.3

2.3 Het minimumaantal meetwaarden en de 
minimumlengte van de tijdreeks (in jaren) 
voor de analyse van omkeringen in 
tendensen hangen af van de 
overeenkomstig punt 1.2, onder c), van 
deze bijlage gekozen monitoringfrequentie, 
overeenkomstig de hiernavolgende tabel. 
De tijdreeksen dienen niet langer te zijn 
dan 30 jaar.

2.3 Het minimumaantal meetwaarden en de 
minimumlengte van de tijdreeks (in jaren) 
voor de analyse van omkeringen in 
tendensen hangen af van de 
overeenkomstig punt 1.2, onder c), van 
deze bijlage gekozen monitoringfrequentie, 
overeenkomstig de hiernavolgende tabel. 
De tijdreeksen dienen niet langer te zijn 
dan 6 jaar.

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
jaar.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 226
Bijlage IV, punt 2.3, tabel, kolom 2, regel 1

Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren
Jaarlijks 14 Jaarlijks 6

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
jaar.

Amendement ingediend door Richard Seeber

Amendement 227
Bijlage IV, punt 2.3, tabel

Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren Monitoringfrequentie Minimaal aantal jaren 
Jaarlijks 30 Jaarlijks 6
Halfjaarlijks 30 Halfjaarlijks 6
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Driemaandelijks 30 Driemaandelijks 6

Or. de

Motivering

Als al nieuwe tijdreeksen zijn vastgesteld, moeten deze overeenstemmen met het tijdritme van zes 
jaar.


