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Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 62
Tytuł dyrektywy

Projekt 
DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ochrony
wód podziemnych przed zanieczyszczeniami

Projekt 
DYREKTYWY PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY

w sprawie ochrony
wód podziemnych przed zanieczyszczeniami
i pogorszeniem

Or. de

Uzasadnienie

Nowa dyrektywa wykracza poza zakres art. 17 dyrektywy 2000/60/WE i zawiera również 
postanowienia dotyczące przejścia z i ochrony osiągnięć dyrektywy 80/68/EWG dotyczącej 
wód podziemnych, która utraci ważność najpóźniej do roku 2013, w celu zapobiegania lub 
ograniczenia dopływu substancji niebezpiecznych. Ponadto celem jest również zapobieganie, 
nie tylko zanieczyszczeniom, ale w szczególności pogorszeniu stanu wód podziemnych 
wskutek kolejnych zrzutów.
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Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 63
Punkt uzasadnienia 1

1) Wody podziemne są cennymi zasobami 
naturalnymi i jako takie powinny być 
chronione przed zanieczyszczeniem.

1) Wody podziemne są cennymi zasobami 
naturalnymi i jako takie powinny być 
chronione przed zanieczyszczeniem.

Jest to szczególnie ważne dla ekosystemów 
uzależnionych od wód podziemnych oraz 
wykorzystania wód podziemnych jako 
źródła wody do spożycia przez ludzi.

Or. nl

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 64
Punkt uzasadnienia 1a) (nowy)

1a) Ochrona wód podziemnych musi być 
realizowana w sposób umożliwiający 
uzyskiwanie dobrej jakości wody do 
spożycia przez zwykłe uzdatnianie, zgodnie 
z celami art. 7 ust. 2 i ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 65
Punkt uzasadnienia 1a) (nowy)

1a) W Europie następuje szybkie 
zmniejszanie ilości wód podziemnych w 
niezmienionym stanie, co zagraża 
zaopatrzeniu przyszłych pokoleń w 
naturalną wodę do spożycia i grozi 
nieodwracalną utratą naturalnego 
dziedzictwa i zasobów.
Należy prowadzić dalsze badania celem 
wprowadzenia do dyrektywy kryteriów 
jakości ekosystemów wód podziemnych oraz 
postanowień w sprawie ochrony 
ekosystemów wód podziemnych przed 
pogorszeniem.
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Or. en

Uzasadnienie

Naturalne zasoby wód podziemnych należy chronić, również jako ekosystemy. Ochrona wód 
podziemnych nie powinna ograniczać się do dobrego stanu chemicznego zasobów podziemnych, ale 
również trzeba zapobiegać utracie funkcjonalności tego zasobu oraz utrzymać różnorodność 
ekosystemów, zarówno w podpowierzchniowej warstwie wodonośnej jak i okrywającej ją warstwie 
ziemi.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 66
Punkt uzasadnienia 3

3) W interesie ochrony środowiska jako 
całości, i ludzkiego zdrowia w 
szczególności, powinno się unikać, 
zapobiegać lub zmniejszać stężenia 
szkodliwych zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych.

3) W interesie ochrony środowiska jako 
całości, i ludzkiego zdrowia w 
szczególności, należy unikać, zapobiegać 
lub zmniejszać niekorzystne stężenia 
zanieczyszczeń w wodach podziemnych.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód 
podziemnych są odpady, zanieczyszczenie 
powietrza, rolnictwo i transport. Większość 
tych obszarów jest obecnie regulowania 
prawem wspólnotowym. Ochrona wód 
podziemnych musi być zapewniona według 
ujednoliconych norm dla tych wszystkich 
obszarów.

Or. de

Uzasadnienie

Musi istnieć standardowy przepis o ochronie wód podziemnych w ustawodawstwie wodnym 
WE lub UE, zwłaszcza aby uniknąć dublowania. Uchwalając te przepisy UE sama musi 
stosować zasadę ostrożności, tzn. zmierzać do najwyższego poziomu ochrony wód 
podziemnych. W innym wypadku Państwa Członkowskie nie będą w stanie zagwarantować 
dotychczasowej, wysokiej jakości wód gruntowych i wody do spożycia. Wspólnotowa 
dyrektywa w sprawie składowania odpadów i przepisy ją wprowadzające nie zapewniają 
takiego poziomu ochrony.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 67
Punkt uzasadnienia 3a) (nowy)

3a) Wody podziemne należy chronić w celu 
zabezpieczenia żywotności europejskiego 
rolnictwa, które stanowi zasadnicze 
narzędzie w walce z pustynnieniem. 
Podziemne warstwy wodonośnie wymagają 
ochrony przed nadmierną eksploatacją w 
przyszłości, która może spowodować ich 
zanieczyszczenie, może drastycznie 
zmniejszyć ich przepływy, a nawet 
doprowadzić do ich zaniku.

Or. es

Uzasadnienie

Warstwy wodonośnie muszą być bardzo dokładnie monitorowane, by umożliwić podjęcie 
koniecznego działania w odpowiednim czasie, w wypadku znacznego zmniejszenia ilości wody 
lub wzrostu zanieczyszczenia. Nie wolno pozwolić na zaprzestanie nawadniania, ponieważ 
doprowadziłoby to do utraty okrywy roślinnej, która odgrywa kluczową rolę w walce z 
pustynnieniem. Dlatego należy podjąć działanie w celu ochrony przed nadmierną 
eksploatacją warstw wodonośnych.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 68
Punkt uzasadnienia 4

4) Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej zawiera obszerne 
postanowienia dotyczące ochrony i 
zachowania wód podziemnych. Zgodnie z 
art. 17 tej dyrektywy należy przyjąć środki, 
aby zapobiegać i chronić wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem, łącznie z 
kryteriami służącymi ocenie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych oraz 
kryteriami służącymi identyfikacji 
znaczących i trwałych tendencji 
wzrostowych, jak również służącymi 
definiowaniu punktów początkowych dla 

4) Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej zawiera obszerne 
postanowienia dotyczące ochrony i 
zachowania wód podziemnych. Zgodnie z 
art. 17 tej dyrektywy należy przyjąć środki, 
aby zapobiegać i chronić wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem. Takie środki 
zmierzają do osiągnięcia celu dobrego 
stanu chemicznego wód podziemnych 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b.
Zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b Państwa 
Członkowskie muszą i) wdrożyć środki 
konieczne, aby zapobiec lub ograniczyć 
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odwrócenia tendencji. pogarszaniu się stanu wszystkich części 
wód podziemnych oraz ii) chronić, 
poprawiać i przywracać wszystkie części 
wód podziemnych w celu osiągnięcia 
dobrego stanu wód podziemnych.

Or. da

Uzasadnienie

Odesłanie przez Komisję do postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej zniekształca wymogi 
dyrektywy dotyczące przyjęcia szczególnych środków, aby zapobiegać i chronić wody 
podziemne przed zanieczyszczeniami.
Art. 17 Ramowej Dyrektywy Wodnej stanowi: „Parlament Europejski i Rada przyjmują 
szczególne środki, aby zapobiegać i chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Takie 
środki zmierzają do osiągnięcia celu, którym jest dobry stan chemiczny wód podziemnych, 
zgodnie z art. 4 ust. 1 lit. b)....“
Projekt dyrektywy Komisji wprowadza w błąd odnośnie do treści art. 17 Ramowej Dyrektywy 
Wodnej: „Parlament Europejski i Rada przyjmują szczególne środki, aby zapobiegać i 
chronić wody podziemne przed zanieczyszczeniem przez zdefiniowanie wspólnych kryteriów 
dobrego stanu chemicznego i tendencji jakościowych.“
W projekcie Komisji definicja wspólnych kryteriów dobrego stanu chemicznego i tendencji 
jakościowych jest więc taka sama, co szczególne środki do zapobiegania i ochrony wód 
podziemnych przed zanieczyszczeniem. Oczywiście, tak nie jest.

Poprawkę złożył Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 69
Punkt uzasadnienia 4

Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej zawiera obszerne 
postanowienia dotyczące ochrony i 
zachowania wód podziemnych. Zgodnie z 
art. 17 tej dyrektywy należy przyjąć środki, 
aby zapobiegać i chronić wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem, łącznie z 
kryteriami służącymi ocenie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych oraz 
kryteriami służącymi identyfikacji 
znaczących i trwałych tendencji 
wzrostowych, jak również służącymi 

Dyrektywa Rady 2000/60/WE z dnia 23 
października 2000 r. ustanawiająca ramy 
wspólnotowego działania w dziedzinie 
polityki wodnej zawiera obszerne 
postanowienia dotyczące ochrony i 
zachowania wód podziemnych. Zgodnie z 
art. 17 tej dyrektywy należy przyjąć środki, 
aby zapobiegać i chronić wody podziemne 
przed zanieczyszczeniem, łącznie z 
kryteriami służącymi ocenie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych oraz 
kryteriami służącymi identyfikacji 
znaczących i trwałych tendencji 
wzrostowych, jak również służącymi 
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definiowaniu punktów początkowych dla 
odwrócenia tendencji.

definiowaniu punktów początkowych dla 
odwrócenia tendencji. Należy również 
określić kryteria oceny skutków, jakie 
zmniejszenie rezerw wody w warstwach 
wodonośnych może mieć dla środowiska. 
Zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, 
stan ilościowy wód musi być monitorowany.

Or. es

Uzasadnienie

W ocenie jakości wód podziemnych nie można ignorować skutku zmniejszenia ilości wody, 
ponieważ takie zmniejszenie prowadzi do wzrostu stężenia naturalnych zanieczyszczeń, takich 
jak siarczany. Projekt dyrektywy jest raczej ogólnikowy w zakresie ilościowego 
monitorowania wód podziemnych, przewidzianego art. 8 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 70
Punkt uzasadnienia 5

zastępuje poprawkę 5 sprawozdawcy 

5) Należy opracować normy jakości, 
wartości progowe i metody oceny w celu 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.

5)  Należy opracować normy jakości wód 
podziemnych i metody oceny w celu oceny i 
opisu stanu chemicznego wód podziemnych 
oraz części wód podziemnych według 
jednolitych norm. Wymagania minimalne 
dotyczące ochrony wód podziemnych w 
obrębie Unii Europejskiej należy jednak 
kształtować tak, aby nie prowadziły do 
zakłócenia konkurencji.
Środki potrzebne do osiągnięcia dobrej 
jakości wód podziemnych będą wymagać 
znaczących nakładów. W miarę potrzeby 
odpowiedni mechanizm finansowania, 
opracowany w ramach nowej perspektywy 
finansowej, powinien służyć jako pomoc dla 
stron, które muszą ponieść dodatkowe 
koszty.

Or. de

Uzasadnienie

Bez zmian
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 71
Punkt uzasadnienia 5

5) Należy opracować normy jakości, 
wartości progowe i metody oceny w celu 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.

5) Należy opracować w sposób przejrzysty 
normy jakości wód podziemnych i metody 
oceny w celu oceny i opisu stanu 
chemicznego wód podziemnych. W tym 
zakresie należy ustalić minimalne normy, 
aby zapewnić, że w Unii Europejskiej nie 
nastąpi zakłócenie konkurencji.

Or. de

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 72
Punkt uzasadnienia 5

5) Należy opracować normy jakości, 
wartości progowe i metody oceny w celu 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
chemicznego wód podziemnych.

5) Należy opracować normy jakości i 
metody oceny w celu sformułowania 
kryteriów oceny stanu chemicznego wód 
podziemnych.

Or. da

Uzasadnienie

Mowa o wartościach granicznych zanieczyszczeń wód podziemnych jest całkowitym 
absurdem. Zanieczyszczenie wód podziemnych następuje, jak tylko można zmierzyć substancje 
aktywne w wodach podziemnych. W świetle stałego opracowywania i doskonalenia technik 
pomiarowych, nie należy określać stałej wartości granicznej dla zanieczyszczeń – podstawą 
pomiarów powinien być minimalny, możliwy do zmierzenia poziom.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 73
Punkt uzasadnienia 5a) (nowy) 

zastępuje punkt uzasadnienia 6 sprawozdawcy 
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5a) Na niektórych obszarach ochrona wód 
podziemnych może wymagać zmian w 
rolnictwie/ leśnictwie, co może wiązać się z 
utratą dochodów. Ta kwestia powinna być 
uwzględniona przy tworzeniu planów 
rozwoju wsi w ramach zreformowanej 
WPR.

Or. en

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 74
Punkt uzasadnienia 6

6) należy określić kryteria identyfikacji 
znaczących i trwałych tendencji wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń oraz definiowania 
punktów początkowych dla odwrócenia 
tendencji, z uwzględnieniem 
prawdopodobieństwa ujemnych skutków
dla powiązanych ekosystemów wodnych lub 
uzależnionych ekosystemów lądowych.

skreślono

Or. da

Uzasadnienie

Bezzwłocznie po zaobserwowaniu niepotrzebnych zanieczyszczeń wód podziemnych należy 
podjąć działanie w celu kontroli źródeł zanieczyszczeń. Jest nie do przyjęcia, by działanie w 
celu kontroli źródeł zanieczyszczeń musiało czekać na dodatkowe zwiększenie zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 75
Punkt uzasadnienia 7 a) (nowy)

zastępuje poprawkę 8 sprawozdawcy 

Należy wyjaśnić, zrzutom jakich substancji 
należy zapobiegać lub je ograniczać, ze 
szczególnym uwzględnieniem wiedzy 
naukowej w zakresie substancji 
problematycznych, jak na przykład 
substancji zakłócających układ 
endokrynologiczny (1).
(1) W tym punkcie porównaj rezolucje 
Parlamentu z 20 października 1998 r. w 
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sprawie substancji powodujących 
zaburzenia endokrynologiczne (Dz. U. nr C 
341 z 9.11.1998, str. 37) i z 26 października 
2000 r. w sprawie komunikatu Rady 
dotyczącego strategii wspólnotowej w 
stosunku do endokrynologicznych 
czynników zaburzających – substancji 
podejrzanych o działanie zaburzające 
funkcjonowanie układu hormonalnego 
człowieka i zwierząt dziko żyjących (Dz. U. 
nr C 197 z 12.07.2001, str. 409).

Or. de

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 76
Punkt uzasadnienia 7 a) (nowy)

7a) Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. f dyrektywy 
2000/60/WE, magazynowanie i 
odzyskiwanie wód podziemnych należy 
uznać za praktykę dopuszczalną 
zezwoleniem i przyjąć jako wartościowy 
sposób gospodarowania zasobami 
wodnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Kryteria dobrego stanu chemiczne zawierają odesłanie do 50 mg/l dla azotanów i 0,1 mikrograma/l 
dla pestycydów. Ponadto, przez odesłanie do RDW, stanowią, że jakość wód podziemnych nie może 
zakłócać jakości ekologicznej wód powierzchniowych. Niniejsza poprawka wiąże się z 
wykorzystaniem wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia w kryteriach oceny 
dobrego stanu chemicznego wód podziemnych.

Poprawkę złożyła Caroline Jackson

Poprawka 77
Punkt uzasadnienia 7 a) (nowy)

7a) Zgodnie z art. 11 ust. 3 lit. f dyrektywy 
2000/60/WE, magazynowanie i 
odzyskiwanie wód podziemnych należy 
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uznać za praktykę dopuszczalną 
zezwoleniem i przyjąć jako wartościowy 
sposób gospodarowania zasobami 
wodnymi.

Or. en

Uzasadnienie

Sztuczne zasilanie jest już szeroko praktykowane w całej Europie. Niniejszy punkt uzasadnienia ma 
na celu zapewnienie, by sztuczne zasilanie warstw wodonośnych było potwierdzone w zakresie 
wykorzystania w zrównoważonej gospodarce zasobami wodnymi. Stanowi też uzupełnienie art. 6 
niniejszej dyrektywy.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 78
Punkt uzasadnienia 7 a) (nowy)

7a) W miarę możliwości Państwa 
Członkowskie powinny wykorzystać 
istniejące procedury statystyczne, pod 
warunkiem ich zgodności ze standardami 
międzynarodowymi i wkładu w 
długookresową porównywalność wyników 
monitorowania pomiędzy Państwami 
Członkowskimi;

Or. nl

Uzasadnienie

Uwagę i wysiłki należy skoncentrować na osiągnięciu tych celów. Należy unikać 
niepotrzebnej biurokracji, zwłaszcza dublowania procedur statystycznych.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 79
Art. 1

Niniejsza dyrektywa ustanawia szczególne 
środki, określone w art. 17 ust. 1 i 2 
dyrektywy 2000/60/WE, w celu 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia 
wód podziemnych. Środki te obejmują w 
szczególności:

Niniejsza dyrektywa ustanawia szczególne 
środki, określone w art. 17 ust. 1 i 2 
dyrektywy 2000/60/WE, w celu 
zapobiegania i kontroli zanieczyszczenia 
wód podziemnych. Środki te obejmują w 
szczególności: 

a)  kryteria oceny dobrego stanu a)  kryteria oceny dobrego stanu 
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chemicznego wód podziemnych oraz chemicznego wód podziemnych, 

b)  kryteria identyfikacji i odwrócenia 
znaczących i trwałych tendencji wzrostu 
oraz definiowania punktów początkowych 
dla odwrócenia tendencji.

b)  kryteria identyfikacji i odwrócenia 
znaczących i trwałych tendencji wzrostu 
oraz definiowania punktów początkowych 
dla odwrócenia tendencji oraz

Niniejsza dyrektywa ustanawia też wymóg 
zapobiegania lub ograniczania pośrednich 
zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

c)  wymóg zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

Or. nl

Uzasadnienie

Ustanowienie wymogów dotyczących pośrednich zrzutów jest jednym z celów głównych 
niniejszej dyrektywy i powinno mieć jednakowy status co cele określone w lit. a) i b).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 80
Art. 1 ust. 2

Niniejsza dyrektywa ustanawia też wymóg 
zapobiegania lub ograniczania pośrednich 
zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

Niniejsza dyrektywa zawiera wymóg, 
określony w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt i) 
dyrektywy 2000/60/WE, zapobiegania lub 
ograniczania dopływu zanieczyszczeń do 
wód podziemnych i pogarszaniu się stanu 
wszystkich części wód podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Pośrednie zrzuty to nowa koncepcja, którą należy wprowadzić. Ramowa Dyrektywa Wodna zawiera 
jedynie ogólny termin dopływ i szczególny termin bezpośredni zrzut.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 81
Art. 1 a)

a) kryteria oceny dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych oraz

a) kryteria oceny wód podziemnych 
wolnych od niepotrzebnych zanieczyszczeń 
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oraz

Or. da

Uzasadnienie

Zasadniczą sprawą jest ocena wód podziemnych jako czystych, tzn. bez zanieczyszczenia 
substancjami będącymi wynikiem działania człowieka. Przykładowo dotyczy to pestycydów, 
azotu lub innych substancji nie występujących w środowisku, które są odnotowane w wodach 
podziemnych i pochodzą z działalności rolniczej lub przemysłowej.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 82
Art. 1 b)

b) kryteria identyfikacji i odwrócenia 
znaczących i trwałych tendencji wzrostu 
oraz definiowania punktów początkowych 
dla odwrócenia tendencji .

b) kryteria identyfikacji środków kontroli 
źródeł zanieczyszczeń po stwierdzeniu 
niepotrzebnego zanieczyszczenia wód 
podziemnych.

Or. da

Uzasadnienie

Bezzwłocznie po zaobserwowaniu niepotrzebnych zanieczyszczeń wód podziemnych należy 
podjąć działanie w celu kontroli źródeł zanieczyszczeń. Jest nie do przyjęcia, by działanie w 
celu kontroli źródeł zanieczyszczeń musiało czekać na dodatkowe zwiększenie zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 83
Art. 1 ust. 2

Niniejsza dyrektywa ustanawia również 
wymóg zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

Niniejsza dyrektywa zawiera wymóg, 
określony w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt i) 
dyrektywy 2000/60/WE, zapobiegania lub 
ograniczania dopływu zanieczyszczeń do 
wód podziemnych i zapobiegania 
pogarszaniu się stanu wszystkich części 
wód podziemnych.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa nie powinna wprowadzać nowego pojęcia „pośrednich zrzutów”. Ramowa Dyrektywa 
Wodna (RDW) zawiera jedynie rozróżnienie ogólnego przypadku „dopływu” i szczególnego 
przypadku „bezpośredniego zrzutu” zanieczyszczeń do wód podziemnych. 

Dyrektywa powinna doprecyzować zobowiązania nałożone RDW w zakresie „zapobiegania” 
substancjom i „ograniczania” substancji oraz określić wspólnotowe środki realizacji zobowiązań w 
zakresie zapobiegania w przypadkach europejskich zanieczyszczeń. Winna również doprecyzować 
zobowiązanie nałożone RDW w zakresie zapobiegania pogarszaniu się stanu chemicznego wód 
podziemnych. Niektórzy interpretują to zobowiązanie jako utrzymanie stanu istniejącego, natomiast 
inni jako zapobieganie pogarszaniu się stanu chemicznego ze stanu dobrego na zły.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 84
Art. 1 ust. 2

Niniejsza dyrektywa ustanawia również 
wymóg zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

ba) ustanowienie programu środków, które 
Państwa Członkowskie wdrożą w celu 
zapobiegania lub ograniczania pośrednich 
zrzutów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych.

Or. en
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Poprawkę złożyły Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Poprawka 85
Art. 1 ust. 2a (nowy)

Niniejsza dyrektywa, która stanowi 
rozwinięcie dyrektywy 2000/60/WE, 
zakłada, że Państwa Członkowskie i organy
odpowiedzialne za zrównoważone 
gospodarowanie zasobami wodnymi, 
podejmą wszelkie środki konieczne do 
wykonania charakterystyki i przeglądu 
stanu wód podziemnych. Te środki, 
określone w załącznikach IV i V do 
dyrektywy 2000/60/WE, obejmują 
określenie położenia i granic wód 
podziemnych, ich charakterystyki 
geologicznej i hydrologicznej, możliwości 
zasilenia i rekuperacji, obszaru zlewni, 
punktów poboru oraz ryzyka nadmiernej 
eksploatacji i zanieczyszczeń.

Or. es

Uzasadnienie

Ponieważ ten projekt stanowi rozwinięcie dyrektywy 2000/60/WE, należy jasno stwierdzić, że 
niektóre instrumenty dyrektywy ramowej są konieczne dla właściwej ochrony wód 
podziemnych.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 86
Art. 2 ust. 1

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym 
stanie chemicznym.

skreślono

Or. en
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Uzasadnienie

Nie ma potrzeby wprowadzenia nowej definicji „wartości progowej”, ponieważ jest ona 
odpowiednikiem „normy jakości”. 

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 87
Art. 2 pkt 1

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym 
stanie chemicznym.

1. „norma jakości wód podziemnych” 
oznacza środowiskowe normy jakości 
wyrażone jako wartości stężenia 
określonego zanieczyszczenia, grupy 
zanieczyszczeń lub wskaźnika pogorszenia 
stanu wód podziemnych, które – w celu 
ochrony zdrowia ludzi i środowiska – nie 
powinny być przekroczone i które stanowią 
linię podziału pomiędzy dobrym a złym 
stanem chemicznym.

Or. de

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 88
Art. 2 ust. 1

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym stanie 
chemicznym. 

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, na podstawie 
naturalnie występującego stężenia, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym stanie 
chemicznym. 

Or. nl

Uzasadnienie

Definicja nie uwzględnia odesłania do stężeń naturalnie występujących substancji. Jeżeli 
pewne substancje występują w części wód podziemnych w sposób naturalny, ta część wód 
podziemnych nie powinna być określona jako część „o złym stanie chemicznym“.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 89
Art. 2 ust. 1

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym stanie 
chemicznym. 

1. „wartość progowa” oznacza graniczną
wysokość stężenia zanieczyszczenia w 
wodach podziemnych, którego 
przekroczenie spowodowałoby, że część lub 
części wód podziemnych zostałyby 
scharakteryzowane jako części o złym stanie 
chemicznym, jeżeli geogenicznie ustalone 
wartości tła również zostały przekroczone w 
tym samym czasie.

Or. de

Uzasadnienie

Przekroczenie wartości progowej nie może doprowadzić do złego stanu wód podziemnych, 
jeżeli nie nastąpiło przekroczenie stężenia tła naturalnie występującego zanieczyszczenia.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 90
Art. 2 pkt 2

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie wzrost 
stężenia zanieczyszczenia w porównaniu do
stężenia zmierzonego na początku programu 
monitorowania, określonego w art. 8 
dyrektywy 2000/60/WE, biorąc pod uwagę 
normy jakości i wartości progowe. 

2. „niepotrzebne zanieczyszczenie“ oznacza 
odnotowanie substancji, nie występujących 
naturalnie w wodach podziemnych, które 
zostały wchłonięte przez górną warstwę 
gleby w efekcie działania człowieka. 

Or. da

Uzasadnienie

Uzasadnienie takie samo, co dla art. 1 b).

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 91
Art. 2 ust. 2

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie wzrost
stężenia zanieczyszczenia w porównaniu do

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza tendencję wzrostu stężenia 
zanieczyszczenia, która stanowi zagrożenie 
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stężenia zmierzonego na początku 
programu monitorowania, określonego w 
art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, biorąc pod 
uwagę normy jakości i wartości progowe.

dla realizacji celów określonych w art. 4 
ust. 1 i 7 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest identyfikacja wód niezmienionych lub niemal niezmienionych i objęcie ich 
dodatkową ochroną. Ustalenie bardzo dobrego stanu chemicznego niezmienionych wód 
podziemnych umożliwi ukierunkowanie środków na pozostałe, niezanieczyszczone wody podziemne 
w Europie. W większości przypadków bardzo dobry stan chemiczny wód podziemnych wystąpi na 
obszarach, które już są objęte ochroną na mocy istniejącego ustawodawstwa wspólnotowego 
(Dyrektywy Siedliskowej, Dyrektywy Ptasiej, dyrektyw dotyczących wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi). Stąd nie nałoży znaczącego, dodatkowego obciążenia na Państwa Członkowskie, a 
raczej zapewni spójność i integrację istniejących polityk UE. 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 92
Art. 2 ust. 2

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w 
porównaniu do stężenia zmierzonego na 
początku programu monitorowania, 
określonego w art. 8 dyrektywy 
2000/60/WE, biorąc pod uwagę normy 
jakości i wartości progowe.

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia, który 
stanowi zagrożenie dla realizacji celów 
określonych w art. 4 ust. 1 i 7 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Środowiskowy rezultat „znaczącej tendencji“ powinien mieć raczej formę opisu niż pomiarów, 
które mogą nie uwzględnić w sposób należyty kluczowych celów.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 93
Art. 2 ust. 2
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2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w 
porównaniu do stężenia zmierzonego na 
początku programu monitorowania, 
określonego w art. 8 dyrektywy 
2000/60/WE, biorąc pod uwagę normy 
jakości i wartości progowe. 

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie i 
środowiskowo wzrost stężenia 
zanieczyszczenia w wodach podziemnych. 

Or. en

Uzasadnienie

Obecność tendencji wzrostu można z powodzeniem wykryć w wodach podziemnych, ale bez skutków 
dla środowiska. Projekt Komisji, przewidujący ustalenie terminu, w odniesieniu do którego 
tendencje są oceniane, wykluczyłby ocenę tendencji zanieczyszczeń, które nie były monitorowane na 
początku programów monitorowania, lecz zostały zidentyfikowane w późniejszym czasie. To 
prowadziłoby to niecałościowej ochrony środowiska.

Proponowana poprawka wymaga od Państw Członkowskich skoncentrowania się na wysiłkach w 
celu odwrócenia tendencji, które mogłyby mieć konsekwencje znaczące dla środowiska. Stąd 
poprawka zapewnia podejście proporcjonalne, które jest efektywne dla środowiska i efektywne 
ekonomicznie.

Punkt rozpoczęcia dla odwrócenia tendencji trzeba będzie określić w odpowiednim załączniku.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Poprawka 94
Art. 2 ust. 2 

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w 
porównaniu do stężenia zmierzonego na 
początku programu monitorowania, 
określonego w art. 8 dyrektywy 
2000/60/WE, biorąc pod uwagę normy 
jakości i wartości progowe.

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie i 
środowiskowo wzrost stężenia 
zanieczyszczenia w wodach podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Obecność tendencji wzrostu można z powodzeniem wykryć w wodach podziemnych, ale bez skutków 
dla środowiska. Projekt Komisji, przewidujący ustalenie terminu, w odniesieniu do którego 
tendencje są oceniane, wykluczyłby ocenę tendencji zanieczyszczeń, które nie były monitorowane na 
początku programów monitorowania, lecz zostały zidentyfikowane w późniejszym czasie. To 
prowadziłoby to niecałościowej ochrony środowiska.
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Proponowana poprawka wymaga od Państw Członkowskich skoncentrowania się na wysiłkach w 
celu odwrócenia tendencji, które mogłyby mieć konsekwencje znaczące dla środowiska. Stąd 
poprawka zapewnia podejście proporcjonalne, które jest efektywne dla środowiska i efektywne 
ekonomicznie. Punkt rozpoczęcia dla odwrócenia tendencji trzeba będzie określić w odpowiednim 
załączniku.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 95
Art. 2 pkt 2

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w 
porównaniu do stężenia zmierzonego na 
początku programu monitorowania, 
określonego w art. 8 dyrektywy 
2000/60/WE, biorąc pod uwagę normy 
jakości i wartości progowe.

2. „znacząca i trwała tendencja wzrostu” 
oznacza każdy znaczący statystycznie 
wzrost stężenia zanieczyszczenia w 
porównaniu do stężenia zmierzonego na 
początku programu monitorowania, 
określonego w art. 8 dyrektywy 
2000/60/WE, biorąc pod uwagę normy 
jakości wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna mająca na celu zastąpienie wartości progowych standardowym terminem 
„normy jakości wód podziemnych“, zob. sprawozdanie Klaß.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 96
Art. 2 ust. 3

3. „pośrednie zrzuty do wód podziemnych” 
oznaczają zrzut zanieczyszczeń do wód 
podziemnych po przesączeniu przez glebę 
lub podglebie.

3. „bardzo dobry stan chemiczny” części 
wód podziemnych oznacza skład chemiczny 
części wód podziemnych, które nie 
zawierają lub zawierają bardzo nieznaczne 
zmiany antropogeniczne w porównaniu do 
składu chemicznego, jakiego można 
normalnie oczekiwać w warunkach 
niezakłóconych.

Or. en
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Uzasadnienie

Sprawą zasadniczą jest identyfikacja wód niezmienionych lub niemal niezmienionych i objęcie ich 
dodatkową ochroną. Ustalenie bardzo dobrego stanu chemicznego takich wód podziemnych 
umożliwi ukierunkowanie środków na pozostałe, niezanieczyszczone wody podziemne w Europie. W 
większości wypadków bardzo dobry stan chemiczny wód podziemnych wystąpi na obszarach, które 
już są objęte ochroną na mocy istniejącego ustawodawstwa wspólnotowego (Dyrektywy 
Siedliskowej, Dyrektywy Ptasiej, dyrektyw dotyczących wody przeznaczonej do spożycia przez 
ludzi). Stąd nie nałoży znaczącego, dodatkowego obciążenia na Państwa Członkowskie, a raczej 
zapewni spójność i integrację istniejących polityk UE. 

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 97
Art. 2 pkt 3

3. „pośrednie zrzuty do wód podziemnych” 
oznaczają zrzut zanieczyszczeń do wód 
podziemnych po przesączeniu przez glebę 
lub podglebie.

3. „pośrednie zrzuty do wód podziemnych” 
oznaczają zrzuty, emisje i straty w zakresie, 
w jakim nie stanowią bezpośrednich 
zrzutów do wód podziemnych w rozumieniu 
art. 2 ust. 32 dyrektywy 2000/60/WE, ale 
mogą skutkować zanieczyszczeniem i 
pogorszeniem stanu wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna, zob. również uzasadnienie poprawki 1 i uzasadnienie definicji 
pogorszenia w sprawozdaniu Klaß.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 98
Art. 2 pkt 3

3. „pośrednie zrzuty do wód podziemnych” 
oznaczają zrzut zanieczyszczeń do wód 
podziemnych po przesączeniu przez glebę 
lub podglebie.

3. „dopływ zanieczyszczeń do wód 
podziemnych“ oznacza bezpośredni lub 
pośredni zrzut zanieczyszczeń do wód 
podziemnych spowodowany działalnością 
człowieka.

Or. de

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 99
Art. 2 pkt 3a (nowy)
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3a. „Pogorszenie” oznacza każde 
nieznaczne, uwarunkowane 
antropogenicznie i trwałe zwiększenie 
stężeń zanieczyszczeń w stosunku do status 
quo panującego w wodach podziemnych..

Or. de

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 100
Art. 2 pkt 3a (nowy)

3a. „Pogorszenie“ oznacza znaczną zmianę 
wód podziemnych, ze stanu dobrego na zły.

Or. de

Uzasadnienie

Ramowa Dyrektywa Wodna 2000/60/WE zawiera rozróżnienie pomiędzy dobrym i złym 
stanem wód podziemnych. Stąd pogorszenie stanowi znaczną zmianę ze stanu dobrego na zły.

Poprawkę złożył Niels Busk

Poprawka 101
Art. 2 ust. 3a (nowy)

3a. „wody podziemne“ oznaczają wodę 
znajdującą się w strefie stałej saturacji w 
podglebiu. Woda z drenów i woda powyżej 
drenów nie mieści się w definicji wód 
podziemnych, podobnie jak woda 
powierzchniowa i woda w strefie korzeni.

Or. en

Uzasadnienie

Ta dodatkowa definicja wody znajdującej się w drenach i w ich otoczeniu będzie pomocna przy 
doprecyzowaniu definicji w odniesieniu do obszarów rolniczych.
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 102
Art. 2 ust. 3a (nowy)

3a. „stężenie tła“ oznacza stężenie 
substancji w wodach podziemnych 
odpowiadające niewystępowaniu lub 
jedynie bardzo niewielkim zmianom 
antropogenicznym w stosunku do stanu 
niezakłóconego.

Or. en

Poprawkę złożył Christa Klaß

Poprawka 103
Art. 2 ust. 3b (nowy)

3b. „stężenie referencyjne“ substancji w 
wodach podziemnych to stężenie średnie 
zmierzone w latach referencyjnych 2007 i 
2008 na podstawie programów 
monitorowania określonych zgodnie z art. 8 
Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Or. en

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 104
Art. 2 ust. 1a (nowy)

Do celów wypełnienia zobowiązania 
zapobiegania pogarszaniu się stanu 
chemicznego wód podziemnych, 
określonego w art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt i) 
dyrektywy 2000/60/WE, Państwa 
Członkowskie klasyfikują wody podziemne 
o bardzo dobrym stanie chemicznym na 
podstawie informacji, uzyskanych w efekcie 
wdrożenia art. 5 dyrektywy 2000/60/WE.
Klasyfikacja wód podziemnych będzie 
poddana przeglądowi i, w miarę potrzeby, 
uaktualniana co sześć lat, zgodnie z 
postanowieniami art. 5 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE. Części wód podziemnych o 
bardzo dobrym stanie chemicznym będą 
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identyfikowane jako część planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu, 
określonych w art. 13 i w załączniku VII do 
dyrektywy 2000/60/WE. W odniesieniu do 
wód podziemnych o bardzo dobrym stanie 
chemicznym plany gospodarowania 
wodami w dorzeczu będą również 
obejmować podsumowanie wdrożonych 
środków oraz wspomnienie o 
niepowodzeniu w realizacji celów, wraz z 
uzasadnieniem tego niepowodzenia.

Or. en

Uzasadnienie

Precyzuje stosowanie zobowiązania do niepogarszania i chroni pozostałe, niezanieczyszczone wody 
podziemne w Europie przed nowym skażeniem i zapełnieniem.
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Poprawkę złożyły Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Poprawka 105
Art. 3 ust. -1 (nowy)

Zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE, w 
szczególności pkt. 2.1, 2.2, 2.3 i 2.4 
załącznika II, Państwa Członkowskie 
muszą zapewnić równowagę wód 
podziemnych i zapobiegać ich nadmiernej 
eksploatacji, pogarszaniu ich stanu lub 
zanikowi. Ponieważ wody podziemne 
stanowią zbiorniki wody do spożycia oraz 
wody używanej w rolnictwie, jak również są 
głównym regulatorem zasobów wodnych na 
obszarach suchych, Komisja musi zapewnić 
ścisłe przestrzeganie obowiązujących 
przepisów prawa.

Or. es

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 106
Art. 3 lit. a)

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone lub przewidywane nie przekracza 
norm jakości, określonych w kolumnie 2 
załącznika,

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone nie przekracza norm jakości, 
określonych w kolumnie 2 załącznika,

Kiedy naturalne, określone geogenicznie 
poziomy zanieczyszczeń części lub grupy 
wód podziemnych przekraczają wartość 
normy jakości wód podziemnych określoną 
w załączniku I lub dodatkową, krajową 
normę jakości wód podziemnych według 
załącznika II, zawartość naturalna plus 
przepisane normy jakości wód podziemnych 
definiują punkt przejścia ze stanu dobrego 
do stanu złego.

Or. de
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Uzasadnienie

Zdanie wprowadza konieczne postanowienie dotyczące poziomów naturalnych zanieczyszczeń 
w wodach podziemnych, znanych jako „wartości tła”. Ponieważ z uwagi na bardzo duże 
zróżnicowanie naturalnych poziomów w Europie, nie mogą być one uwzględnione przy 
ustalaniu norm jakości, potrzebne jest postanowienie, które obejmie sytuację, w której 
poziomy naturalne przekraczają normy jakości. Jeżeli to nastąpi w części lub grupie wód 
podziemnych, wyższe poziomy naturalne powinny stanowić docelową jakość. Aby uniknąć 
sytuacji, w której – na obszarach, gdzie poziomy naturalne są wyższe od norm jakości –
istnieje tendencja zrzutów lub składowania substancji zawierających zanieczyszczenia, 
dalszej akumulacji zanieczyszczeń w wodach podziemnych należy zapobiegać.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 107
Art. 3 lit. a)

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone lub przewidywane nie przekracza 
norm jakości, określonych w kolumnie 2 
załącznika,

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone lub przewidywane nie przekracza 
norm jakości, określonych w kolumnie 2 
załącznika,

Gdzie naturalne, określone geogenicznie 
poziomy zanieczyszczeń części lub grupy 
wód podziemnych przekraczają wartość 
normy jakości wód podziemnych określoną 
w załączniku I lub dodatkową, krajową 
normę jakości wód podziemnych według 
załącznika II, naturalne poziomy plus 20% 
wartości pierwotnej powinno stanowić 
normę jakości wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zdanie wprowadza konieczne postanowienie dotyczące poziomów naturalnych zanieczyszczeń 
w wodach podziemnych, znanych jako „wartości tła”. Ponieważ z uwagi na bardzo duże 
zróżnicowanie naturalnych poziomów w Europie, nie mogą być one uwzględnione przy 
ustalaniu norm jakości, potrzebne jest postanowienie, które obejmie sytuację, w której 
poziomy naturalne przekraczają normy jakości. Jeżeli to nastąpi w części lub grupie wód 
podziemnych, wyższe poziomy naturalne plus 20% wartości pierwotnej powinny stanowić 
docelową jakość. Ta formuła powinna uwzględnić niemożliwe do uniknięcia dopływy w 
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wyniku działalności człowieka, ale też uniknąć sytuacji, w której – na obszarach, gdzie 
poziomy naturalne są wyższe od norm jakości – istnieje tendencja zrzutów lub składowania 
substancji zawierających zanieczyszczenia.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 108
Art. 3 lit. a)

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone lub przewidywane nie przekracza 
norm jakości, określonych w kolumnie 2 
załącznika,

a) w odniesieniu do którejkolwiek z 
substancji wymienionych w kolumnie 1 
załącznika I do tej dyrektywy, stężenie 
zmierzone, szacowane lub przewidywane 
nie przekracza norm jakości, określonych w 
kolumnie 2 załącznika,

Or. nl

Uzasadnienie

Stężenie jest szacowane za pomocą interpolacji i/lub ekstrapolacji, a następnie 
przewidywane.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 109
Art. 3 ust. 1a (nowy)

Podstawą zachowania norm jest 
porównanie średnich arytmetycznych 
monitorowanych wartości w każdym 
punkcie pomiarowym w części lub grupie 
wód podziemnych, które zostały 
scharakteryzowane jako zagrożone przy 
pomocy analizy, jaką należy przeprowadzić 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE. 
Pomiary w poszczególnych punktach 
pomiarowych, niemieszczące się w normie, 
tylko wtedy decydują o klasyfikacji, kiedy 
punkt pomiarowy, według specjalistycznej 
kontroli zgodnie z załącznikiem I część A, 
jest reprezentatywny dla zanieczyszczenia 
wód podziemnych lub ich części. Państwa 
Członkowskie publikują, w swoich planach 
gospodarowania wodami w dorzeczu, które 
mają być sporządzone zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE, własną ocenę stanu 
chemicznego wszystkich części wód 
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podziemnych, łącznie ze szczegółowym 
objaśnieniem wkładu ponadnormatywnych 
wartości w poszczególnych punktach 
pomiarowych do ogólnej klasyfikacji danej 
części lub grup wód podziemnych. Państwa 
Członkowskie przyjmują prawnie wiążące 
postanowienia w sprawie klasyfikacji wód 
podziemnych jako części o dobrym stanie 
chemicznym.

Or. de

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 110
Art. 3 lit. b a (nowa)

ba) nowe Państwa Członkowskie spełniają 
wymogi Dyrektywy Azotanowej 
(91/676/EWG) i dyrektywy dotyczącej 
wprowadzania do obrotu środków ochrony 
roślin (91/414/EWG) i zapewniają ochronę 
zasobów wody do spożycia zgodnie z art. 7 i 
art. 4 ust. 1 lit. c) dyrektywy 2000/60/WE 
oraz poprawę jakości w celu ograniczenia 
do minimum uzdatniania wody 
wymaganego normami nałożonymi 
dyrektywą 80/778/EWG, zmienioną 
dyrektywą 98/83/WE.

Or. en

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 111
Art. 3 ust. 1a (nowy)

Zachowanie norm jest oceniane w każdym 
punkcie pobierania próbek przez 
porównanie średnich monitorowanych 
wartości w tym miejscu pobierania próbek z 
normami dla stanu dobrego oraz z 
wartościami progowymi dla innych 
zanieczyszczeń. Przekroczenie wartości 
progowych musi skutkować podjęciem 
działania w ramach programu środków.
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Or. en

Uzasadnienie

Ten punkt był wspomniany w przypisie 22 w załączniku I. Przypis ten jest zbyt ważny, by umieścić 
go w załączniku. Ocena danych pomiarowych w stosunku do norm powinna być zawarta w 
oddzielnym artykule lub w załączniku. Metoda oceny musi również mieć zastosowanie do innych 
zanieczyszczeń. Przypis nie zawiera jasnego objaśnienia sposobu oceny norm. Należy zapobiec 
sytuacji, w której wygładzanie danych powoduje pominięcie zatorów. Należy to dodać jako ustęp w 
art. 3.

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 112
Art. 3 ust. 1a (nowy)

W przypadku miejsc długotrwale 
zanieczyszczanych ocena zanieczyszczenia 
wód podziemnych jest prowadzona przez 
właściwe organy po dokonaniu oceny 
zagrożeń dla zdrowia i środowiska, jednak 
nie będzie uwzględniona w ocenie stanu 
wód podziemnych. Kryteria oceny i 
rehabilitacji miejsca muszą być 
uwzględnione w planie gospodarowania 
określonym w art. 13 dyrektywy 
2000/60/WE.
W celu regeneracji miejsca program 
środków może obejmować działania 
rehabilitacyjne i działania zmierzające do 
ograniczenia dalszego rozprzestrzeniania 
się zanieczyszczeń. Postanowienie to nie 
uchybia art. 4 ust. 4 i 5 dyrektywy 
2000/60/WE. 

Or. fr

Uzasadnienie

Ramowa Dyrektywa Wodna nie przewiduje „programu regeneracji“, lecz „programy 
środków“, obejmujące działania, które mają być podjęte dla osiągnięcia celów 
wyszczególnionych w planie gospodarowania. 

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 113
Art. 3 lit. b a (nowa)

ba) części wód podziemnych sklasyfikowane 
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jako części wód do celów art. 7 ust. 1 
dyrektywy 2000/60/WE1 również spełniają 
wymogi art. 7 ust. 2 tej dyrektywy.

1 Dz. U. nr L 327 z 22.12.2000, str. 1.

Or. nl

Uzasadnienie

Ten dodatkowy punkt jest konieczny, ponieważ odesłanie w lit. b) do załącznika V Ramowej 
Dyrektywy Wodnej nie jest wystarczające w przypadku wody do spożycia.

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

Poprawka 114
Art. 3 a (nowy)

Art. 3a
Ocena stanu chemicznego wód 
podziemnych
1. Państwa Członkowskie klasyfikują część 
wód podziemnych jako część o dobrym 
stanie chemicznym, kiedy normy jakości i 
wartości progowe wód podziemnych nie są 
przekroczone w żadnym z punktów 
monitorowania, ustalonych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V dyrektywy 2000/60/WE do 
celów oceny stanu chemicznego wód 
podziemnych.
2. Jeżeli norma jakości lub wartość 
progowa wód podziemnych jest 
przekroczona w punkcie monitorowania, 
Państwa Członkowskie badają, czy 
przekroczenie oznacza, że:
i) jeden lub kilka warunków dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych, 
określonych w tabeli 2.3.2 w załączniku V 
do dyrektywy 2000/60/WE, nie są spełnione 
lub
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ii) zasoby wody do spożycia nie są 
chronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.
3.Część wód podziemnych będzie uznana za 
część o złym stanie chemicznym dopiero po 
ustaleniu, w wyniku badania określonego w 
ust. 2, że jeden lub kilka warunków z ust. 2 
ppkt i) lub ust. 2 ppkt ii) ma zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zrozumienie, jakie procesy zachodzą w wodach podziemnych zawartych w warstwie podziemnej, 
stanowi ogromne wyzwanie natury technicznej. Przykładowo jakość wód podziemnych stwierdzona 
przez wykonanie odwiertu w jednym punkcie i do jednej głębokości w części wód podziemnych, 
może być całkowicie odmienna od jakości wód kilka metrów dalej.

Ta poprawka zapewnia podjęcie koniecznych działań przez Państwa Członkowskie w celu oceny, 
czy warunki wymagane dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych są spełnione. Jej 
podstawą jest badanie, którego celem jest dokonanie w określonym miejscu rozsądnej oceny 
prawdziwego stanu wód podziemnych, a także dodaje ona warunek ochrony zapasów wody do 
spożycia zgodnie z RDW.

Poprawkę złożyła Linda McAvan 

Poprawka 115
Art. 3 a (nowy) 

Art. 3a
Ocena stanu chemicznego wód 
podziemnych
1. Państwa Członkowskie klasyfikują część 
wód podziemnych jako część o dobrym 
stanie chemicznym, kiedy normy jakości i 
wartości progowe wód podziemnych nie są 
przekroczone w żadnym z punktów 
monitorowania, ustalonych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V dyrektywy 2000/60/WE do 
celów oceny stanu chemicznego wód 
podziemnych.
2. Jeżeli norma jakości lub wartość 
progowa wód podziemnych jest 
przekroczona w punkcie monitorowania, 
Państwa Członkowskie badają, czy 
przekroczenie oznacza, że:
i) jeden lub kilka warunków dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych, 
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określonych w tabeli 2.3.2 w załączniku V 
do dyrektywy 2000/60/WE, nie są spełnione 
lub 
ii) zasoby wody do spożycia nie są 
chronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.
3. Część wód podziemnych będzie uznana 
za część o złym stanie chemicznym dopiero 
po ustaleniu, w wyniku badania 
określonego w ust. 2, że jeden lub kilka 
warunków z ust. 2 ppkt i) lub ust. 2 ppkt ii) 
ma zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zrozumienie, jakie procesy zachodzą w wodach podziemnych zawartych w warstwie podziemnej, 
stanowi ogromne wyzwanie natury technicznej. Przykładowo jakość wód podziemnych stwierdzona 
przez wykonanie odwiertu w jednym punkcie i do jednej głębokości w części wód podziemnych, 
może być całkowicie odmienna od jakości wód kilka metrów dalej.  

Ta poprawka zapewnia podjęcie koniecznych działań przez Państwa Członkowskie w celu oceny, 
czy warunki wymagane dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych są spełnione. Jej 
podstawą jest badanie, którego celem jest dokonanie w określonym miejscu rozsądnej oceny 
prawdziwego stanu wód podziemnych, a także dodaje ona warunek ochrony zapasów wody do 
spożycia zgodnie z RDW. 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 116
Art. 3 a (nowy)

Art. 3a
Ocena stanu chemicznego wód 
podziemnych
1. Państwa Członkowskie klasyfikują część 
wód podziemnych jako część o dobrym 
stanie chemicznym, kiedy normy jakości i 
wartości progowe wód podziemnych nie są 
przekroczone w żadnym z punktów 
monitorowania, ustalonych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V dyrektywy 2000/60/WE do 
celów oceny stanu chemicznego wód 
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podziemnych.
2. Jeżeli norma jakości lub wartość 
progowa wód podziemnych jest 
przekroczona w punkcie monitorowania, 
Państwa Członkowskie badają, czy 
przekroczenie oznacza, że:
i) jeden lub kilka warunków dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych, 
określonych w tabeli 2.3.2 w załączniku V 
do dyrektywy 2000/60/WE, nie są spełnione 
lub 
ii) zasoby wody do spożycia nie są 
chronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.
3. Część wód podziemnych będzie uznana 
za część o złym stanie chemicznym dopiero 
po ustaleniu, w wyniku badania 
określonego w ust. 2, że jeden lub kilka 
warunków z ust. 2 ppkt i) lub ust. 2 ppkt ii) 
ma zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Zrozumienie, jakie procesy zachodzą w wodach podziemnych zawartych w warstwie podziemnej, 
stanowi ogromne wyzwanie natury technicznej. Przykładowo jakość wód podziemnych stwierdzona 
przez wykonanie odwiertu w jednym punkcie i do jednej głębokości w części wód podziemnych, 
może być całkowicie odmienna od jakości wód kilka metrów dalej.

Ta poprawka zapewnia podjęcie koniecznych działań przez Państwa Członkowskie w celu oceny, 
czy warunki wymagane dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych są spełnione. Jej 
podstawą jest badanie, którego celem jest dokonanie w określonym miejscu rozsądnej oceny 
prawdziwego stanu wód podziemnych, a także dodaje ona warunek ochrony zapasów wody do 
spożycia zgodnie z RDW.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 117
Art. 3 a (nowy)

Art. 3a
Ocena stanu chemicznego wód 
podziemnych
1. Państwa Członkowskie klasyfikują część 
wód podziemnych jako część o dobrym 
stanie chemicznym, kiedy normy jakości i 
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wartości progowe wód podziemnych nie są 
przekroczone w żadnym z punktów 
monitorowania, ustalonych zgodnie z art. 8 
i załącznikiem V dyrektywy 2000/60/WE do 
celów oceny stanu chemicznego wód 
podziemnych.
2. Jeżeli norma jakości lub wartość 
progowa wód podziemnych jest 
przekroczona w punkcie monitorowania, 
Państwa Członkowskie badają, czy 
przekroczenie oznacza, że:
i) jeden lub kilka warunków dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych, 
określonych w tabeli 2.3.2 w załączniku V 
do dyrektywy 2000/60/WE, nie są spełnione 
lub 
ii) zasoby wody do spożycia nie są 
chronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.
3. Część wód podziemnych będzie uznana 
za część o złym stanie chemicznym dopiero 
po ustaleniu, w wyniku badania 
określonego w ust. 2, że jeden lub kilka 
warunków z ust. 2 ppkt i) lub ust. 2 ppkt ii) 
ma zastosowanie.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka zapewnia podjęcie koniecznego działania przez Państwa Członkowskie w celu oceny, 
czy warunki wymagane dla dobrego stanu chemicznego wód podziemnych są spełnione. Jej 
podstawą jest badanie, którego celem jest dokonanie w określonym miejscu rozsądnej oceny 
prawdziwego stanu wód podziemnych, a także dodaje ona dodatkowy warunek ochrony zapasów 
wody do spożycia zgodnie z RDW. 

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 118
Art. 4 ust. 1 pkt 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz załącznika II 
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załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą,
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

do niej i zgodnie z wspólnymi, unijnymi 
ramami ustalania wartości progowych, 
Państwa Członkowskie ustalą wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grup wód 
podziemnych jako zagrożone 
nieosiągnieciem dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla któregokolwiek z 
zanieczyszczeń określonych w częściach A.1 
i A.2 załącznika III do niniejszej dyrektywy, 
które zostały zidentyfikowane w tym trybie. 
Te wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 119
Art. 4 ust. 1 pkt 1 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą,
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz załącznika II 
do niej i zgodnie z wspólnymi, unijnymi 
ramami ustalania wartości progowych, 
Państwa Członkowskie ustalą wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
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które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone.. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

charakteryzacji części lub grup wód 
podziemnych jako zagrożone. 
nieosiągnięciem dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla któregokolwiek z 
zanieczyszczeń określonych w częściach A.1 
i A.2 załącznika III do niniejszej dyrektywy, 
które zostały zidentyfikowane w tym trybie. 
Te wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy. 

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 120
Art. 4 ust. 1 akapit 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz załącznika II 
do niej i zgodnie z wspólnymi, unijnymi 
ramami ustalania wartości progowych, , na 
podstawie naturalnych stężeń tła 
substancji, Państwa Członkowskie ustalą, w 
terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
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terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grup wód 
podziemnych jako zagrożone 
nieosiągnieciem dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla któregokolwiek z
zanieczyszczeń, określonych w częściach 
A.1 i A.2 załącznika III do niniejszej 
dyrektywy, które zostały zidentyfikowane 
jako takie. Te wartości progowe będą m. in. 
służyć do wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególną, krajową i regionalną sytuacją/ 
uwarunkowaniami.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 121
Art. 4 ust. 1 akapit 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy, na 
podstawie naturalnych stężeń tła 
substancji, Państwa Członkowskie ustalą, w 
terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
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określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5.2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

Or. en

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 1 stanowi, że koszty ekonomiczno-społeczne mogą być brane pod uwagę przy ustalaniu 
wartości progowych. Naturalne stężenia tła stanowią podstawę wartości progowych. Koszty 
ekonomiczno-społeczne mogą być rozważane w związku z decyzją o podjęciu środków, ale nie przy 
ustalaniu wartości progowych. Te przesłanki będą dodane w załączniku III (część B) sekcja 2.3. 

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 122
Art. 4 ust. 1 akapit 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą,
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone.

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz załącznika II 
do niej i zgodnie ze wspólnymi, unijnymi 
ramami ustalania wartości progowych, 
Państwa Członkowskie, w ciągu 6 miesięcy 
po wejściu w życie niniejszej dyrektywy,
ustalą wartości progowe dla każdego z 
zanieczyszczeń, które zostały 
zidentyfikowane na ich terytorium jako 
przyczyniające się do charakteryzacji części 
lub grup wód podziemnych jako zagrożone 
nieosiągnięciem dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych.

Państwa Członkowskie ustalą, jako 
minimum, wartości progowe dla 
zanieczyszczeń, określonych w częściach 
A.1 i A.2 załącznika III do niniejszej 
dyrektywy. Te wartości progowe będą m. in. 
służyć do wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Państwa Członkowskie ustalą, jako 
minimum, wartości progowe dla każdego z 
zanieczyszczeń, określonych w częściach 
A.1 i A.2 załącznika III do niniejszej 
dyrektywy. Te wartości progowe będą m. in. 
służyć do wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.
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Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 123
Art. 4 ust. 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. nl

Uzasadnienie

Koszty ekonomiczno-społeczne nie powinny odgrywać roli w ustalaniu wartości progowych. 
Koszty te liczą się jednak przy opracowywaniu środków, które mają być podjęte zgodnie z 
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Ramową Dyrektywą Wodną.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 124
Art. 4 ust. 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w
załączniku II do niniejszej dyrektywy, 
Państwa Członkowskie ustalą, w terminie do 
22 grudnia 2005 r., wartości progowe dla 
każdego z zanieczyszczeń, które zostały 
zidentyfikowane na ich terytorium jako 
przyczyniające się do charakteryzacji części 
lub grupy wód podziemnych jako zagrożone. 
Państwa Członkowskie ustalą, jako 
minimum, wartości progowe dla 
zanieczyszczeń, określonych w częściach 
A.1 i A.2 załącznika III do niniejszej 
dyrektywy. Te wartości progowe będą m. in. 
służyć do wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. da

Uzasadnienie

Możliwość uwzględnienia przesłanek ekonomicznych przy ustalaniu wartości progowych, 
które są celem jakości wód podziemnych, przez Państwa Członkowskie może podważyć 
Ramową Dyrektywę Wodną. Wartości progowe muszą być ustalane na podstawie przesłanek 
jakościowych, a nie na podstawie bieżącej lub krótkookresowej chęci podjęcia inwestycji 
gospodarczej.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 125
Art. 4 ust. 1

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 



PE 350.247v01 40/1 AM\550205PL.doc

PL

która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
w terminie do 22 grudnia 2006 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. es

Uzasadnienie

Art. 4 ust. 1 ustala 22 grudnia 2005 r. jako termin ustanowienia wartości progowych oraz 22 
czerwca 2006 r. jako termin na przekazanie tych informacji Komisji (art. 4 ust. 2).

Te terminy są zbyt wczesne, pamiętając, że – w celu ustanowienia progów – konieczne jest 
określenie naturalnych stężeń (stężeń podstawowych) i uwzględnieniem kosztów 
ekonomiczno-społecznych tych obliczeń. Przyjęcie tych terminów jest bezcelowe, kiedy 
Ramowa Dyrektywa Wodna (art. 8 ust. 2) daje czas do grudnia 2006 r. na ustanowienie sieci 
monitorowania jakości chemicznej wód. 

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 126
Art. 4 ust. 1 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 

1. Na podstawie procesu charakteryzacji, 
która ma być wykonana stosownie do art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 2.2 
załącznika II do niej, w trybie opisanym w 
załączniku II do niniejszej dyrektywy i z 
uwzględnieniem kosztów ekonomiczno-
społecznych, Państwa Członkowskie ustalą, 
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w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE.

w terminie do 22 grudnia 2005 r., wartości 
progowe dla każdego z zanieczyszczeń, 
które zostały zidentyfikowane na ich 
terytorium jako przyczyniające się do 
charakteryzacji części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożone. Państwa 
Członkowskie ustalą, jako minimum, 
wartości progowe dla zanieczyszczeń, 
określonych w częściach A.1 i A.2 
załącznika III do niniejszej dyrektywy. Te 
wartości progowe będą m. in. służyć do 
wykonania przeglądu stanu wód 
podziemnych, przewidzianego art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. Kiedy naturalne, 
określone geogenicznie poziomy 
zanieczyszczeń części lub grupy wód 
podziemnych przekraczają wartości 
określone w krajowej normie jakości wód 
podziemnych według załącznika II, 
naturalne poziomy stanowią normę jakości 
wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Zdanie wprowadza konieczne postanowienie dotyczące poziomów naturalnych zanieczyszczeń 
w wodach podziemnych, znanych jako „wartości tła“. W przypadku, gdy przekroczone 
zostaną normy jakości przez określone geogenicznie wartości tła w części wód podziemnych, 
wyższe wartości tła powinny stanowić docelową jakość.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey

Poprawka 127
Art. 4 ust. 1 a (nowy)

1a. W przypadku części wód podziemnych 
położonych w międzynarodowym obszarze 
dorzecza, zainteresowane Państwa 
Członkowskie wspólnie wypracowują – w 
świetle swoich specyficznych uwarunkowań 
krajowych i regionalnych – normy jakości, 
wartości progowe i metody oceny pod kątem 
sformułowania kryteriów oceny stanu 
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chemicznego wód podziemnych.
Jeżeli Państwa Członkowskie nie będą w 
stanie osiągnąć porozumienia, mogą 
przedłożyć zagadnienie, stosownie do art. 
12 dyrektywy 2000/60/WE, Komisji, która 
ma 6 miesięcy na odpowiedź.

Or. nl

Uzasadnienie

Brak porozumienia pomiędzy Państwami Członkowskimi nie może prowadzić do braku 
działania.



AM\550205PL.doc 43/1 PE 350.247v01

PL

Poprawkę złożyła Françoise Grossetête

Poprawka 128
Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) (nowa)

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, by 
poziomy substancji naturalnie 
występujących w wodzie były uwzględnione 
przy ustalaniu wartości progowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wartości progowych należy uwzględnić substancje naturalnie występujące w 
wodzie, tak by nie wykluczyć nowej działalności człowieka. 

Poprawkę złożyła Marie-Noëlle Lienemann

Poprawka 129
Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) (nowa)

Państwa Członkowskie mogą zastrzec, by 
poziomy substancji naturalnie 
występujących w wodach były 
uwzględnione przy ustalaniu wartości 
progowych.

Or. fr

Uzasadnienie

Przy ustalaniu wartości progowych należy uwzględnić substancje naturalnie występujące w 
wodzie, tak by nie wykluczyć nowej działalności człowieka. Progi (lub normy jakości) nie 
mogą być arbitralnie ustalane na poziomie naturalnie występującym w wodzie, co 
sprawozdawca zaproponował w poprawce 15. 
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 130
Art. 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) (nowa)

Jeżeli Państwa Członkowskie zechcą 
ustalać wartości progowe, regionalne 
organy gospodarujące zasobami wodnymi 
będą uprawnione do nałożenia surowszych 
wartości, jeśli będzie to konieczne dla 
realizacji celów środowiskowych dyrektywy 
2000/60/WE w poszczególnych obszarach 
dorzecza.

Or. es

Uzasadnienie

Jeżeli Państwa Członkowskie zechcą ustalać wartości progowe, regionalne organy 
gospodarki wodnej muszą być w stanie zaostrzyć te wartości w celu uwzględnienia 
wrażliwych obszarów w podlegającym im dorzeczu, kiedy jest to konieczne dla osiągnięcia 
celów środowiskowych, które zostały wyznaczone. Ten środek jest zgodny z Ramową 
Dyrektywą Wodną i jego włączenie do dyrektywy dotyczącej wód podziemnych mogłoby 
okazać się korzystne.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 131
Art. 4 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji najpóźniej do dnia 22 czerwca 
2006 r., listę wszystkich zanieczyszczeń, dla 
których ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji, zgodnie z planami 
gospodarowania wodami w dorzeczu, listę 
wszystkich zanieczyszczeń, dla których 
ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
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podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 132
Art. 4 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji najpóźniej do dnia 22 czerwca 
2006 r., listę wszystkich zanieczyszczeń, dla 
których ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji, zgodnie z planami 
gospodarowania wodami w dorzeczu, listę 
wszystkich zanieczyszczeń, dla których 
ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

Or. en

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 133
Art. 4 ust. 2 

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji najpóźniej do dnia 22 czerwca 
2006 r., listę wszystkich zanieczyszczeń, dla 
których ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji, zgodnie z planami 
gospodarowania wodami w dorzeczu, listę 
wszystkich zanieczyszczeń, dla których 
ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
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Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 134
Art. 4 ust. 2

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji, najpóźniej do dnia 22 czerwca 
2006 r., listę wszystkich zanieczyszczeń, dla 
których ustaliły wartości progowe. Państwa 
Członkowskie udostępniają informacje 
opisane w załączniku III część B niniejszej 
dyrektywy odnośnie do każdego 
zanieczyszczenia z tej listy.

2. Państwa Członkowskie przekazują 
Komisji, najpóźniej do dnia 22 czerwca 
2006 r., listę wszystkich zanieczyszczeń, 
które muszą być ustalone w drodze 
pomiaru.

Or. da

Uzasadnienie

Zasada wartości granicznych oznacza możliwość dalszego stosowania pestycydów, nawet po 
ich zaobserwowaniu w wodach podziemnych, dopóki nie przekroczą 0,1 mg na litr, innymi 
słowy stanowi ona stałe zezwolenie na zanieczyszczanie. Niniejsza poprawka znosi tę zasadę. 
Zamiast tego, działania muszą być podjęte natychmiast po zanotowaniu zanieczyszczeń na 
minimalnym, możliwym do zmierzenia poziomie.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 135
Art. 4 ust. 3 akapit 1

3. Na podstawie informacji udostępnionych 
zgodnie z ust. 2 przez Państwa 
Członkowskie, Komisja publikuje 
sprawozdanie, do którego, w miarę potrzeby, 
załącza projekt dyrektywy zmieniającej
załącznik I do niniejszej dyrektywy.

3. Na podstawie podsumowań 
opublikowanych zgodnie z ust. 2 przez 
Państwa Członkowskie, Komisja może 
opublikować sprawozdanie, do którego, w 
miarę potrzeby, załącza projekt aktu 
prawnego zmieniającego niniejszą
dyrektywę.

Or. en
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Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 136
Art. 4 ust. 3 akapit 1

3. Na podstawie informacji udostępnionych 
zgodnie z ust. 2 przez Państwa 
Członkowskie, Komisja publikuje 
sprawozdanie, do którego, w miarę potrzeby, 
załącza projekt dyrektywy zmieniającej
załącznik I do niniejszej dyrektywy. 

3. Na podstawie informacji udostępnionych 
zgodnie z ust. 2 przez Państwa 
Członkowskie, Komisja publikuje 
sprawozdanie, do którego w miarę potrzeby, 
załącza projekt legislacyjny zmieniający
niniejszą dyrektywę. 

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych. 
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególną, krajową i regionalną sytuacją/ 
uwarunkowaniami.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 137
Art. 4 ust. 3 akapit 1 

3. Na podstawie informacji udostępnionych 
zgodnie z ust. 2 przez Państwa 
Członkowskie, Komisja publikuje 

3. Na podstawie podsumowań 
opublikowanych zgodnie z ust. 2 przez 
Państwa Członkowskie, Komisja publikuje 
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sprawozdanie, do którego, w miarę potrzeby, 
załącza projekt dyrektywy zmieniającej
załącznik I do niniejszej dyrektywy.

sprawozdanie, do którego, w miarę potrzeby, 
załącza projekt aktu prawnego
zmieniającego niniejszą dyrektywę.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmocni i uprości projekt Komisji, wyraźnie wymagając przestrzegania przez 
Państwa Członkowskie zestawu wspólnych, unijnych kryteriów ustalania wartości progowych.  
Mechanizm tego działania jest określony w załączniku II do dyrektywy. W odróżnieniu od 
wspólnych norm unijnych, zapewni elastyczne, aczkolwiek obowiązkowe, unijne ramy ochrony wód 
podziemnych, gdzie Państwa Członkowskie będą mogły koncentrować się na poważnych 
zagrożeniach dla wód podziemnych zgodnie ze szczególnymi, krajowymi i regionalnymi 
uwarunkowaniami i położeniem.

„Wspólne, unijne kryteria ustalania wartości progowych“ będzie trzeba określić w załączniku do 
dyrektywy.

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 138
Art. 4a (nowy)

Przegląd listy norm jakości wód 
podziemnych i listy substancji określanych 
na poziomie wspólnotowym 
Początkowo po trzech latach od upłynięcia 
ostatecznego terminu określonego w art. 4 
ust. 2, a następnie co 6 lat,

- Komisja dokonuje przeglądu listy norm 
jakości wód podziemnych określanych na 
poziomie wspólnotowym (załącznik I), w 
szczególności na podstawie informacji 
udostępnionych przez Państwa 
Członkowskie zgodnie z art. 4 ust. 2, 
postępu naukowego i technicznego oraz 
stanowiska komitetu wymienionego w art. 
16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE, 
- Komisja sporządza sprawozdanie 
podsumowujące i przedstawia, w razie 
potrzeby, projekty dyrektywy w sprawie 
zmiany listy zanieczyszczeń i/lub 
powiązanych stężeń tych zanieczyszczeń, 
oraz listę, która ma zastąpić załącznik I do 
dyrektywy 80/68/EWG, w trybie określonym 
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w art. 251 Traktatu.

Or. de

Uzasadnienie

W innym wypadku po upływie okresu obowiązywania dyrektywy 80/68/EWG w 2013 r., 
substancje z listy w załączniku I nie będą brane pod uwagę.

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 139
Art. 4a (nowy)

W celu zapewnienia minimalnego poziomu 
standardowej ochrony wód podziemnych, 
ujednolicone wartości progowe (w razie 
przyjęcia poprawki 9: normy jakości wód 
podziemnych) ustala się dla określonych 
substancji, które – w przypadku ich 
przekroczenia - oznaczają, że stan 
chemiczny wód podziemnych przestał być 
dobry.

Or. de

Uzasadnienie

Koncepcja, że każde Państwo Członkowskie powinno decydować, według własnego uznania, 
które wartości progowe i stężenia są wykorzystywane do zdefiniowania dobrego stanu 
chemicznego części wód podziemnych, jest niezgodne z celem Ramowej Dyrektywy Wodnej, 
którym jest osiągnięcie dobrego stanu chemicznego wód podziemnych w całej Europie. 
Zróżnicowanie wartości progowych w Państwach Członkowskich nieuchronnie doprowadzi 
do zakłócenia konkurencji. Nieproporcjonalnych wymogów można uniknąć przez 
zastosowanie art. 4 ust. 5 i 7 Ramowej Dyrektywy Wodnej.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 140
Art. 5

Art. 5 skreślono
Kryteria identyfikowania znaczących i 
trwałych tendencji wzrostu oraz 
definiowania punktów początkowych dla 
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odwrócenia tendencji 
Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń w części wód 
podziemnych lub w grupach wód
podziemnych i definiują punkty początkowe 
dla odwrócenia się tych tendencji zgodnie z 
załącznikiem IV do niniejszej dyrektywy.
W odniesieniu do tych części wód 
podziemnych, gdzie zidentyfikowano 
znaczące i trwałe tendencje wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń, Państwa 
Członkowskie odwrócą tendencję za 
pomocą programu środków określonego w 
art. 11 dyrektywy 2000/60/WE, w celu 
stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód 
podziemnych.

Or. da

Uzasadnienie

Działamy przy założeniu minimalnego, możliwego do zmierzenia poziomu zanieczyszczeń i 
natychmiastowej interwencji w przypadku zaobserwowania substancji aktywnych w wodach 
podziemnych. Dlatego nie ma podstaw do oceny, czy tendencja wzrostu istnieje.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 141
Art. 5 tytuł

Kryteria identyfikacji znaczących i trwałych 
tendencji wzrostu oraz definiowania 
punktów początkowych dla odwrócenia 
tendencji

Odwrócenia tendencji 

Or. en

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 142
Art. 5 tytuł

Kryteria identyfikacji znaczących i trwałych 
tendencji wzrostu oraz definiowania 
punktów początkowych dla odwrócenia 

Odwrócenia tendencji
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tendencji

Or. en

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 143
Art. 5 tytuł

Kryteria identyfikacji znaczących i trwałych 
tendencji wzrostu oraz definiowania 
punktów początkowych dla odwrócenia 
tendencji.

Kryteria identyfikacji znaczących i trwałych 
tendencji wzrostu zanieczyszczeń, do 
wykrycia znaczącego zmniejszenia rezerw 
wody oraz definiowania punktów 
początkowych dla odwrócenia tendencji. 

Or. es

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą wdrożyć Ramową Dyrektywę Wodą, jeśli mają spełnić wymogi 
nowego projektu. Mogą identyfikować tendencje wyłącznie pod warunkiem posiadania
odpowiedniego, rygorystycznego i przejrzystego systemu monitorowania wód podziemnych.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 144
Art. 5 ust. -1 (nowy)

Do celów identyfikacji tendencji i 
zdefiniowania punktów początkowych dla 
odwrócenia takich tendencji, Państwa 
Członkowskie muszą dysponować 
programami monitorowania, określonymi 
w art. 8 dyrektywy 2000/60/WE, do 
monitorowania wszystkich punktów poboru 
wody do spożycia i zużycia w rolnictwie, 
zwłaszcza punktów poboru dla ponad 50 
osób, ich inwentaryzacji i umieszczenia ich 
wykazu w przejrzystym i dostępnym 
rejestrze.

Or. es
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Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą wdrożyć Ramową Dyrektywę Wodą, jeśli mają spełnić wymogi 
nowego projektu. Mogą identyfikować tendencje wyłącznie pod warunkiem posiadania 
odpowiedniego, rygorystycznego i przejrzystego systemu monitorowania wód podziemnych.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 145
Art. 5 ust. 1

Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężeń 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 
lub w grupach wód podziemnych oraz 
definiują punkt początkowy dla odwrócenia 
tej tendencji, zgodnie z załącznikiem IV do 
niniejszej dyrektywy.

Państwa Członkowskie identyfikują 
znaczącą i trwałą tendencję wzrostu stężeń 
zanieczyszczeń w części wód podziemnych 
lub w grupach wód podziemnych z 
uwzględnieniem przeglądu wpływu 
działalności człowieka na środowisko, 
określonego w art. 5 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem dyrektywy jest odwrócenie znaczących i trwałych tendencji wzrostu skażenia wód 
podziemnych, punktem początkowych dla odwrócenia tendencji powinien być punkt statystycznego 
ustalenia istnienia tendencji, co jest bardziej zbieżne z definicją zawartą w art. 2. Ponadto 
informacje przewidziane w RDW (art. 5) dotyczące wpływu człowieka na dorzecze, powinny być 
wykorzystywane do sprawnej identyfikacji i przewidywania tendencji.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 146
Art. 5 ust. 2a (nowy)

W razie konieczności Państwa 
Członkowskie określą dodatkowe normy 
jakości wód podziemnych zgodnie z art. 3 i 
z załącznikiem II w odniesieniu do każdego 
innego zanieczyszczenia, które przyczynia 
się na ich terytorium do klasyfikacji części 
lub grupy wód podziemnych jako 
zagrożone. Te normy jakości wód 
podziemnych stosują się m.in. w kontekście 
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przeglądu stanu wód podziemnych zgodnie 
z art. 5 ust. 2 dyrektywy 2000/60/WE. 
Państwa Członkowskie przyjmą prawnie 
wiążące zasady klasyfikacji części wód 
podziemnych według wykazywanych przez 
nie tendencji. Państwa Członkowskie 
publikują, w ramach planów 
gospodarowania wodami w dorzeczu, które 
mają być sporządzone zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE, swoje oceny 
wszystkich części wód podziemnych, w tym 
szczegółowy opis, w jaki sposób 
ponadnormatywne wartości w 
poszczególnych punktach pomiarowych 
przyczyniają się do ogólnej klasyfikacji 
poszczególnej części lub grup wód 
podziemnych w zakresie oceny tendencji.

Or. de

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 147
Art. 5 ust. 2

W odniesieniu do tych części wód 
podziemnych, gdzie zidentyfikowano 
znaczące i trwałe tendencje wzrostu 
stężenia zanieczyszczeń, Państwa 
Członkowskie odwrócą tendencję za pomocą 
programu działań, określonego w art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE, w celu stopniowej 
redukcji zanieczyszczenia wód 
podziemnych.

Państwa Członkowskie odwrócą tendencję 
za pomocą programu środków, określonego 
w art. 11 dyrektywy 2000/60/WE, w celu 
stopniowej redukcji zanieczyszczenia wód 
podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Ponieważ celem dyrektywy jest odwrócenie znaczących i trwałych tendencji wzrostu skażenia wód 
podziemnych, punktem początkowym dla odwrócenia tendencji powinien być punkt statystycznego 
ustalenia istnienia tendencji, co jest bardziej zbieżne z definicją zawartą w art. 2. Ponadto 
informacje przewidziane w RDW (art. 5) dotyczące wpływu człowieka na dorzecze, powinny być 
wykorzystywane do sprawnej identyfikacji i przewidywania tendencji.
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 148
Art. 5 ust. 2

zastępuje poprawkę 23 sprawozdawcy

W odniesieniu do tych części wód 
podziemnych, gdzie zidentyfikowano 
znaczące i trwałe tendencje wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń, Państwa Członkowskie 
odwrócą tendencję za pomocą programu 
środków, określonego w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE, w celu stopniowej redukcji 
zanieczyszczenia wód podziemnych.

W odniesieniu do tych części wód 
podziemnych, gdzie zidentyfikowano 
znaczące i trwałe tendencje wzrostu stężenia 
zanieczyszczeń w porównaniu do stężenia 
referencyjnego, Państwa Członkowskie 
odwrócą tendencję za pomocą programu 
działań, określonego w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE, w celu stopniowej redukcji 
zanieczyszczenia wód podziemnych i 
zapobiegania pogorszeniu ich stanu.

Or. de

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 149
Art. 5 ust. 2 a (nowy)

Ocena określonej tendencji i odwrócenia 
tendencji będzie wykonana dla odnośnych 
zanieczyszczeń w częściach wód 
podziemnych, które są narażone na 
negatywne oddziaływanie punktowych 
źródeł zanieczyszczeń, w celu sprawdzenia, 
czy smugi z zanieczyszczonych miejsc nie 
wychodzą poza określony obszar i nie 
pogarszają stanu chemicznego wód 
podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Zostaje dodany nowy ustęp, pochodzący z załącznika IV, który jest pomocny w zapobieganiu 
ukrywania zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych lub punktowych przez uśrednienie z 
niezanieczyszczonymi miejscami monitorowania w większych częściach wód podziemnych.
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Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 150
Art. 5 ust. 2 a (nowy)

Ocena określonej tendencji i odwrócenia 
tendencji będzie wykonana dla odnośnych 
zanieczyszczeń w częściach wód 
podziemnych, które są narażone na 
negatywne oddziaływanie punktowych 
źródeł zanieczyszczeń, w celu sprawdzenia, 
czy smugi z zanieczyszczonych miejsc nie 
wychodzą poza określony obszar i nie 
pogarszają stanu chemicznego wód 
podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy ustęp, pochodzący z załącznika IV RDW, zostaje dodany, aby zapobiegać ukrywaniu 
zanieczyszczeń ze źródeł lokalnych lub punktowych przez uśrednienie z niezanieczyszczonymi 
miejscami monitorowania w większych częściach wód podziemnych.

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 151
Art. 5 ust. 2 a (nowy)

Zgodnie z zasadą zintegrowanej gospodarki 
wodami powierzchniowymi i wodami 
podziemnymi, właściwe organy muszą 
monitorować ewentualną nadmierną 
eksploatację warstw wodonośnych oraz 
skutki obniżenia lustra wody w odniesieniu 
do stężenia zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych, na obszarach podmokłych i 
chronionych, oraz – w miarę potrzeby –
proponują sztuczne zasilenie danej części 
wód podziemnych.

Or. es



PE 350.247v01 56/1 AM\550205PL.doc

PL

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie muszą wdrożyć Ramową Dyrektywę Wodą, jeśli mają spełnić wymogi 
nowego projektu. Mogą identyfikować tendencje wyłącznie pod warunkiem, że  posiadają 
odpowiedni, rygorystyczny i przejrzysty system monitorowania wód podziemnych. 

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Poprawka 152
Art. 6 tytuł

Środki zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów do wód podziemnych 

Środki zapobiegania dopływu 
zanieczyszczeń do wód podziemnych

Or. en

Uzasadnienie

Nowa dyrektywa dotycząca wód podziemnych powinna zawierać wykaz substancji, których 
wprowadzaniu do wód podziemnych należy zapobiegać.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 153
Art. 6 tytuł

Środki zapobiegania lub ograniczania
pośrednich zrzutów do wód podziemnych

Środki zapobiegania lub ograniczania
dopływów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem jest skuteczniejsza niż próba zastosowania 
wspólnych norm jako podstawy przywrócenia zanieczyszczonych wód podziemnych. Projekt Komisji 
nie utrzymuje całej ochrony, jaką obecnie oferuje dyrektywa dotycząca wód podziemnych z 1980 r. 
Tym samym niniejsze poprawki do art. 6 są niezbędne dla ochrony wód podziemnych na całym 
terytorium UE. W zmienionym tytule posłużono się sformułowaniem z art. 4 RDW.
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Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 154
Art. 6 tytuł 

Środki zapobiegania lub ograniczania
pośrednich zrzutów do wód podziemnych 

Środki zapobiegania lub ograniczania
dopływów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych 

Or. en

Uzasadnienie

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem jest skuteczniejsza niż próba zastosowania 
wspólnych norm jako podstawy przywrócenia zanieczyszczonych wód podziemnych. Projekt Komisji 
nie utrzymuje całej ochrony, jaką obecnie oferuje dyrektywa dotycząca wód podziemnych z 1980 r. 
Tym samym niniejsze poprawki do art. 6 są niezbędne dla ochrony wód podziemnych na całym 
terytorium UE. W zmienionym tytule posłużono się sformułowaniem z art. 4 RDW.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 155
Art. 6 tytuł

Środki zapobiegania lub ograniczania 
pośrednich zrzutów do wód podziemnych 

Środki zapobiegania lub ograniczania
dopływów zanieczyszczeń do wód 
podziemnych

Or. en

Uzasadnienie

W zmienionym tytule posłużono się sformułowaniem z art. 4 RDW. Od Państw Członkowskich 
wymaga się, by skoncentrowały się na zapobieganiu dopływom niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 156
Art. 6

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 

UE i  Państwa Członkowskie zapobiegają 
dopływowi substancji, które spełniają 
kryteria określone w załączniku IIIa, za 
pomocą następujących środków:
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pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.
Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

1. Państwa Członkowskie sporządzą listę 
zanieczyszczeń, które spełniają kryteria 
określone w załączniku IIIa i stanowią 
szczególne źródło obaw w dorzeczu, w tym 
substancje określone w pkt. 1-9 załącznika 
VIII i w załączniku X do dyrektywy 
2000/60/WE.

2. Państwa Członkowskie zawierają w 
planach gospodarowania wodami w 
dorzeczu zgodnie z załącznikiem VII do 
dyrektywy 2000/60/WE:
a) listę zidentyfikowanych substancji – jak 
wyżej,
b) środki podjęte w celu zapobiegania 
dopływowi, oraz 
c) ocenę skuteczności tych środków.

3. Parlament Europejski i Rada przyjmują 
specjalne środki w celu zapobiegania 
dopływowi poszczególnych zanieczyszczeń 
lub grup zanieczyszczeń do wód 
podziemnych. Takie środki będą przyjęte na 
podstawie projektów, przedłożonych przez 
Komisję zgodnie z procedurami 
określonymi w art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE.
4. W tym zakresie Komisja, ustalając listę 
substancji, których wprowadzaniu do wód 
podziemnych należy zapobiegać, stosuje 
uproszczoną procedurę oceny zagrożenia, 
opisaną w art. 16 ust. 2 dyrektywy 
2000/60/WE, ze szczególnym 
uwzględnieniem:
- kryteriów właściwości chemicznych 
według załącznika IIIa do niniejszej 
dyrektywy, 
- określonej trwałości w wodach 
podziemnych lub dowodów szerokiego 
występowania w wodach podziemnych, 
takich jak dane pokazujące ich obecność, 
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mobilność i metody zużycia.

Or. en

Uzasadnienie

Nowa dyrektywa dotycząca wód podziemnych powinna zawierać wykaz substancji, których 
wprowadzaniu do wód podziemnych należy zapobiegać. Środki zapobiegania dopływowi 
zanieczyszczeń do wód podziemnych należy wdrażać na dwóch poziomach: na Państwa 
Członkowskie należy nałożyć ogólne zobowiązanie zapobiegania dopływowi substancji 
zanieczyszczających do krajowych wód podziemnych, a Komisja powinna być zobowiązana do 
dokonania wyboru substancji zanieczyszczających, stanowiących zagrożenie na poziomie UE, i 
zaproponowania odpowiednich środków zapobiegania dalszym dopływom. Procedurę wyboru 
substancji, którym należy zapobiegać, można połączyć z procedurą dotyczącą substancji 
priorytetowych w art. 16 RDW oraz z pracami Forum Doradczego Ekspertów ds. Substancji 
Priorytetowych, bez znacznego zwiększenia nakładu prac.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 157
Art. 6

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Dla osiągnięcia celu zapobiegania lub 
unikania pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, jak 
stanowi art. 4 ust. 1 lit. b) pkt i) dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
podczas realizacji programów zgodnie z art. 
11 dyrektywy 2000/60/WE, w szczególności 
środków podstawowych zgodnie z art. 11 
ust. 3 lit. g) i h) oraz bez uszczerbku dla 
postanowień art. 11 ust. 3 lit. j dotyczącego 
bezpośrednich zrzutów, zapewniają 

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

a) zapobieganie pośrednim zrzutom, 
emisjom i stratom pewnych zanieczyszczeń, 
określonych w pkt 1-6 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, do wód 
podziemnych oraz

b) takie ograniczenie pośrednich zrzutów 
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innych zanieczyszczeń przy zastosowaniu 
najlepszych praktyk środowiskowych i 
najlepszej dostępnej techniki, z 
uwzględnieniem efektywności 
ekonomicznej i proporcjonalności, aby 
zrzuty nie stanowiły zagrożenia dla 
osiągnięcia dobrego stanu chemicznego 
wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Pośrednim zrzutom zanieczyszczeń, określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do dyrektywy 
2000/60/WE, należy zapobiegać jako stanowiącym szczególne zagrożenie dla wód. 

W odniesieniu do innych zanieczyszczeń, zrzuty powinny być ograniczone dla zapewnienia 
dobrego stanu wód podziemnych. Podobnie jak w przypadku ograniczeń dotyczących zrzutów 
do wód powierzchniowych (art. 16 ust. 6 pkt 2 dyrektywy 2000/60/WE), w tym względzie 
należy uwzględnić efektywność ekonomiczną i proporcjonalność.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 158
Art. 6 ust. 1

zastępuje poprawkę 24 sprawozdawcy

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Dla osiągnięcia celu zapobiegania lub 
unikania pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, jak 
stanowi art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt i) dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
podczas realizacji programów zgodnie z art. 
11 dyrektywy 2000/60/WE, w szczególności 
środków podstawowych zgodnie z art. 11 
ust. 3 lit. g) i h) oraz bez uszczerbku dla 
postanowień art. 11 ust. 3 lit. j dotyczącego 
bezpośrednich zrzutów, zapewniają 
a) zapobieganie pośrednim zrzutom 
pewnych zanieczyszczeń, określonych w 
pkt. 1-6 załącznika VIII do dyrektywy 
2000/60/WE, do wód podziemnych oraz 
b) takie ograniczenie pośrednich zrzutów 

innych zanieczyszczeń przy zastosowaniu 
najlepszych praktyk środowiskowych i 
najlepszej dostępnej techniki, aby unikać i 
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zapobiegać pogorszeniu się jakości wód 
podziemnych zgodnie z ust. 2 lit. a) 
niniejszego artykułu.

Or. de

Poprawkę złożyła Anja Weisgerber

Poprawka 159
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Dla osiągnięcia celu zapobiegania lub 
unikania pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych, jak 
stanowi art. 4 ust. 1 lit. b) ppkt i) dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
podczas realizacji programów zgodnie z art. 
11 dyrektywy 2000/60/WE, w szczególności 
środków podstawowych zgodnie z art. 11 
ust. 3 lit. g) i h) oraz bez uszczerbku dla 
postanowień art. 11 ust. 3 lit. j dotyczącego 
bezpośrednich zrzutów, zapewniają  

a) zapobieganie pośrednim zrzutom 
pewnych zanieczyszczeń, określonych w 
pkt. 1-6 załącznika VIII do dyrektywy 
2000/60/WE, do wód podziemnych oraz 
b) takie ograniczenie pośrednich zrzutów 

innych zanieczyszczeń, co najmniej przy 
zastosowaniu najlepszych praktyk 
środowiskowych i najlepszej dostępnej 
techniki, aby unikać i zapobiegać
pogorszeniu się jakości wód podziemnych 
zgodnie z ust. 2 lit. a) niniejszego artykułu.

Or. de

Uzasadnienie

Zmiana redakcyjna przez wprowadzenie słów „co najmniej“. Dla zapewnienia ochrony wód 
podziemnych i środków ostrożności, nie zawsze wystarczy wymagać jedynie najlepszej 
praktyki lub techniki. W takim przypadku – w razie konieczności – dodatkowe środki muszą 
być zastosowane. Podobnie jak w przypadku całościowego podejścia do wód 
powierzchniowych, wprowadzonego art. 10, zastosowanie najlepszych praktyk 
środowiskowych i technik również zostało określone jako wymóg minimalny w odniesieniu do 
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ochrony wód podziemnych.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 160
Art. 6

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE i w przypadkach, gdzie 
zanieczyszczenie jest regulowane polityką 
na szczeblu UE we współpracy z Komisją 
Europejską, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-9 i 11 załącznika VIII 
do tej dyrektywy.

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

skreślono

W tym celu Państwa Członkowskie 
otrzymują środki minimalne przez 
uprawienie ich do nakładania na 
zanieczyszczających kar odpowiadających 
kosztom monitorowania i naprawy 
spowodowanych szkód.

Or. da

Uzasadnienie

Jest ważne, by wyposażyć Państwa Członkowskie w prawdziwą możliwość podejmowania 
działań zapobiegawczych, co jest możliwe jedynie wówczas, kiedy są uprawnione do 
stosowania środków fiskalnych i jeżeli Komisja reguluje obszary polityki na podstawie zasad 
rynku wewnętrznego, aby zapewnić najlepszą praktykę, ponieważ zasady rynku wewnętrznego 
są wyższej rangi niż zasady ochrony środowiska.
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Zmiana odesłania do pkt. 6 przez uwzględnienie pkt. 7,8, 9 i 11 i jest ważna, ponieważ te 
punkty obejmują wszystko, co dotyczy pestycydów, metali, fosforanów i azotanów.

Poprawkę złożyły Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Poprawka 161
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy. Państwa Członkowskie będą 
zachęcać strony inicjujące i odpowiedzialne 
za rozwój działalności człowieka oraz 
ekspansję obszarów zamieszkanych do 
uczestniczenia w procesie informowania 
społeczeństwa i konsultacji, określonego w 
art. 14 dyrektywy 2000/60/WE, ponieważ 
muszą one mieć świadomość przyszłego 
wpływu ich działalności gospodarczej na 
zużycie i wykorzystanie wód podziemnych. 
Państwa Członkowskie zapewnią, by 
informacje te były udostępniane 
społeczeństwu w celu uzyskania od niego 
uwag.

Or. es

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 162
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza miał na celu 
zapobieganie pośrednim dopływom do wód 
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któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy. 

podziemnych któregokolwiek z
niebezpiecznych zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-9 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp wymaga od Państw Członkowskich skoncentrowania się na zapobieganiu dopływom 
niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 163
Art. 6 ust. 1 

Oprócz środków podstawowych,
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza miał na celu 
zapobieganie pośrednim dopływom do wód 
podziemnych któregokolwiek z
niebezpiecznych zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-9 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Or. en

Uzasadnienie

Pierwszy ustęp wymaga od Państw Członkowskich skoncentrowania się na zapobieganiu dopływom 
niebezpiecznych zanieczyszczeń.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 164
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy. 

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim dopływom do wód podziemnych 
każdego z zanieczyszczeń, określonych w 
pkt. 1-9 załącznika VIII do tej dyrektywy.
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Or. en

Uzasadnienie

Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem jest skuteczniejsza niż próba zastosowania 
wspólnych norm jako podstawy przywrócenia zanieczyszczonych wód podziemnych. Projekt Komisji 
nie utrzymuje całej ochrony, jaką obecnie oferuje dyrektywa dotycząca wód podziemnych z 1980 r. 
Tym samym niniejsze poprawki do art. 6 są niezbędne dla ochrony wód podziemnych na całym 
terytorium UE. 

Poprawkę złożył Karl-Heinz Florenz

Poprawka 165
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy, oraz – w przypadku części 
wód podziemnych, które są zagrożone 
nieosiągnięciem dobrego stanu 
chemicznego – również któregokolwiek z 
zanieczyszczeń określonych w pkt. 9 i 11 
tego załącznika.

Or. de

Uzasadnienie

Dodatkowo istnieje konieczność, przynajmniej w przypadku już zanieczyszczonych wód 
podziemnych, zapewnienie skutecznej ochrony przez pośrednimi zrzutami środków biocydów, 
pestycydów, azotanów i fosforanów. Ponieważ środki są ograniczone do wód podziemnych, 
na które już oddziałują zanieczyszczenia, wynagradzane są formy rolnictwa, które są mniej 
szkodliwe. Propozycja Komisji, aby uwzględnić te substancje w art. 6 ust. 2 jest bezskuteczna, 
ponieważ zezwolenie na pośrednie zrzuty tych substancji do wód podziemnych nigdy nie 
będzie wymagane lub udzielane.
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Poprawkę złożył María Sornosa Martínez

Poprawka 166
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy. 

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy, z uwzględnieniem wiedzy o 
funkcjonowaniu hydrogeologii regionu.

Or. es

Uzasadnienie

W celu zastosowania środków zapobiegawczych, potrzebne są szersze badania dotyczące 
funkcjonowania hydrogeologicznego warstw wodonośnych na poziomie regionalnym. 

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 167
Art. 6 ust. 1

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 1-6 załącznika VIII do 
tej dyrektywy.

Oprócz środków podstawowych, 
określonych w art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE, Państwa Członkowskie 
zapewniają, by program środków dla 
każdego dorzecza obejmował zapobieganie 
pośrednim zrzutom do wód podziemnych 
któregokolwiek z zanieczyszczeń, 
określonych w załączniku VIII do tej 
dyrektywy.

Or. da

Uzasadnienie

Zapobieganie zrzutom zanieczyszczeń stanowi priorytet, niezależnie od tego, jakie to są 
zanieczyszczenia.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 168
Art. 6 ust. 1 a (nowy) 
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Bez uszczerbku dla norm jakości wód 
podziemnych, określonych w innych 
obszarach w celu ochrony wód 
podziemnych, pierwszy ustęp nie dotyczy 
zrzutów zawierających zanieczyszczenia w 
małych ilościach i stężeniach oraz nie 
dotyczy sztucznego zasilania wód 
podziemnych na potrzeby zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Sztuczne zasilanie na potrzeby zaopatrzenia w wodę do spożycia jest całkowicie zapewnione w 
ramach zezwolenia, przewidzianego art. 11 lit. f) dyrektywy 2000/60/WE. Całkowity zakaz 
pośrednich zrzutów może poważnie zakłócić obecne, zrównoważone środowiskowo praktyki w 
zakresie produkcji wody do spożycia.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 169
Art. 6 ust. 2

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

skreślono

Or. da

Uzasadnienie

Zob. uzasadnienie poprawki 167. Ponadto nie chcemy, by dyrektywa umożliwiała 
zanieczyszczanie do wartości granicznej dobrego stanu chemicznego. Przeciwnie, chcemy 
utrzymania stanu obecnego.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 170
Art. 6 ust. 2 
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Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

W odniesieniu do któregokolwiek z 
zanieczyszczeń, w tym określonych w 
załączniku VIII do dyrektywy 2000/60/WE, 
program środków określony w art. 11 ust. 3 
tej dyrektywy zapewnia, iż pośrednie 
dopływy do wód podziemnych są
ograniczone w celu uniknięcia 
zanieczyszczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi ustęp zapewnia podjęcie środków przez Państwa Członkowskie w celu ograniczenia 
dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych, aby unikać zanieczyszczeń. 

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 171
Art. 6 ust. 2 

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych.

W odniesieniu do któregokolwiek z 
zanieczyszczeń, w tym określonych w 
załączniku VIII do dyrektywy 2000/60/WE, 
program środków określony w art. 11 ust. 3 
tej dyrektywy zapewnia, iż pośrednie 
dopływy do wód podziemnych są
ograniczone w celu uniknięcia 
zanieczyszczeń.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi ustęp zapewnia podjęcie środków przez Państwa Członkowskie w celu ograniczenia 
dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych, aby unikać zanieczyszczeń.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 172
Art. 6 ust. 2
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Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określony w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego wód podziemnych.

W odniesieniu do któregokolwiek z 
zanieczyszczeń, w tym określonych w 
załączniku VIII do dyrektywy 2000/60/WE, 
program środków określony w art. 11 ust. 3 
tej dyrektywy zapewnia, iż pośrednie 
dopływy do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że dopływy nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego wód podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Drugi ustęp zapewnia podjęcie środków przez Państwa Członkowskie w celu ograniczenia 
dopływów zanieczyszczeń do wód podziemnych, aby unikać zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyła Gyula Hegyi

Poprawka 173
Art. 6 ust. 2

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określonych w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie pod warunkiem, że zrzuty nie 
stanowią zagrożenia dla osiągnięcia dobrego 
stanu chemicznego wód podziemnych.

Ponadto, w odniesieniu do zanieczyszczeń, 
określonych w pkt. 7-12 załącznika VIII do 
dyrektywy 2000/60/WE, program środków 
określonych w art. 11 ust. 3 tej dyrektywy 
obejmuje postanowienie, iż pośrednie zrzuty 
do wód podziemnych są dozwolone 
wyłącznie, jeżeli wcześniejsze badania 
wykaże, że:

- zrzuty nie stanowią zagrożenia dla 
osiągnięcia dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych, 

- zrzuty nie wywierają szkodliwego wpływu 
na glebę lub wody podziemne w sąsiedztwie 
zrzutów.
Jakość wód podziemnych, na które 
oddziałują pośrednie zrzuty, będzie 
monitorowana tam, gdzie jest to 
uzasadnione.

Or. en
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Uzasadnienie

Dyrektywa – córka dotycząca wód podziemnych powinna zapewnić co najmniej taki sam poziom 
ochrony, co zawarty w dyrektywie 80/68/EWG. Art. 4  ust. 1 dyrektywy 80/68/EWG stanowi: 

„Aby spełnić zobowiązania określone w art. 3 lit. a), Państwa Członkowskie:
- zakazują wszelkich bezpośrednich zrzutów substancji wymienionych w wykazie I,
- poddają uprzedniemu badaniu wszelkie działania związane z usuwaniem lub składowaniem do 
celów usuwania tych substancji, które mogą doprowadzić do pośredniego zrzutu. W świetle tego 
badania Państwa Członkowskie zakazują takich działań, lub udzielają zezwolenia pod warunkiem, 
że przestrzegane są wszystkie techniczne środki ostrożności konieczne, aby zapobiec takiemu 
zrzutowi,”

Ogólny stan chemiczny wód podziemnych w Europie ulega pogorszeniu; stąd sprawą najwyższej 
wagi jest to, by każdy tekst prawny przygotowany w celu ochrony wód podziemnych był 
rygorystyczny.

Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 174
Art. 6 ust. 2 a (nowy)

Środki wymagane niniejszym artykułem 
uwzględniają najlepszą praktykę 
środowiskową i najlepsze, dostępne 
techniki, i są to te środki, które są 
wykonalne technicznie i nie są 
nieproporcjonalnie drogie.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeci ustęp zapewnia stosowanie dobrej praktyki w ramach środków, jednak w sposób 
proporcjonalny.

Poprawkę złożyły Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 175
Art. 6 ust. 2 a (nowy) 

Środki wymagane niniejszym artykułem 
uwzględniają najlepszą praktykę 
środowiskową i najlepsze, dostępne 
techniki, i są to te środki, które są 
wykonalne technicznie i nie są 
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nieproporcjonalnie drogie.

Or. en

Uzasadnienie

Trzeci ustęp zapewnia stosowanie dobrej praktyki w ramach środków, jednak w sposób 
proporcjonalny.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 176
Art. 6 ust. 2 a (nowy)

Środki wymagane niniejszym artykułem 
uwzględniają najlepszą praktykę 
środowiskową i najlepsze, dostępne 
techniki, i są to te środki, które są 
wykonalne technicznie i nie są 
nieproporcjonalnie drogie.

Or. en

Uzasadnienie

Poprawka zapewnia stosowanie dobrej praktyki w ramach środków, jednak w sposób 
proporcjonalny.

Poprawkę złożył Péter Olajos

Poprawka 177
Art. 6 ust. 2 a (nowy)

W zezwoleniu na pośrednie zrzuty 
rozproszone punkty, które oddziałują na 
wody podziemne, są brane pod uwagę tam, 
gdzie jest to uzasadnione.

Or. en

Uzasadnienie

W odniesieniu do ochrony wód podziemnych przed zanieczyszczeniami, podejście całościowe 
(uwzględnienie źródeł punktowych i rozproszonych) stosuje się w sposób podobny do już 
określonego w przypadku wód powierzchniowych w Ramowej Dyrektywie Wodnej (2000/60/WE).
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Poprawkę złożyły Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête 

Poprawka 178
Art. 6 ust. 2 b (nowy)

Dopływ może być zwolniony z wymogów 
niniejszego artykułu jedynie, kiedy – z 
uwagi na jego ilość lub stężenie – nie 
istnieje niebezpieczeństwo, że w chwili 
obecnej lub w przyszłości spowoduje 
pogorszenie się jakości przyjmujących go 
wód podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy, czwarty ustęp wprowadza postanowienie zakazujące wyłączeń, chyba że dopływ jest tak 
mały, że nie wpłynie na jakość wód podziemnych.

Poprawkę złożył Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Poprawka 179
Art. 6 ust. 2 b (nowy) 

Dopływ może być zwolniony z wymogów 
niniejszego artykułu jedynie, kiedy – z 
uwagi na jego ilość lub stężenie – nie 
istnieje niebezpieczeństwo, że w chwili 
obecnej lub w przyszłości spowoduje 
pogorszenie się jakości przyjmujących go 
wód podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Nowy, czwarty ustęp wprowadza postanowienie zakazujące wyłączeń, chyba że dopływ jest tak 
mały, że nie wpłynie na jakość wód podziemnych.

Poprawkę złożył Gyula Hegyi

Poprawka 180
Art. 6 a (nowy)

Art. 6a
Wcześniejsze badania, określone w art. 6, 
obejmują badanie stanu 
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hydrogeologicznego danego obszaru, 
ewentualnych zdolności oczyszczania przez 
glebę i podglebie oraz zagrożenie 
zanieczyszczenia i zmiany jakości wód 
podziemnych wskutek zrzutu, oraz ustalają, 
czy zrzut substancji do wód podziemnych 
stanowi rozwiązanie zadowalające z punktu 
widzenia środowiska.

Or. en

Uzasadnienie

Celem tej poprawki jest zgodność z dyrektywą 80/68/EWG. Brzmienie jest zgodnie z dyrektywą 
80/68/EWG.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 181
Art. 6 a (nowy)

Art. 6a 
Zgodnie z art. 10 dyrektywy 2000/60/WE, 
Państwa Członkowskie podejmują środki 
celem obciążenia zanieczyszczającego 
kosztami zanieczyszczenia wód 
podziemnych.
Kiedy źródłem zanieczyszczeń jest 
produkcja lub wykorzystanie produktów, 
będących przedmiotem handlu na rynku 
międzynarodowym, Komisja podejmie kroki 
w celu nałożenia odpowiednich i 
proporcjonalnych kar od danych źródeł 
zanieczyszczeń.

Or. nl

Uzasadnienie

Ramowa Dyrektywa Woda wymaga od Państw Członkowskich obciążania kosztami 
wykorzystania wody zgodnie z zasadą „zanieczyszczający płaci”. Do roku 2010 Państwa 
Członkowskie muszą przekazywać informacje dotyczące sposobu realizacji tej zasady. 
Wykorzystanie chemicznych środków chwastobójczych przez osoby fizyczne i władze lokalne 
stanowi główne źródło zanieczyszczenia wody. Nawet jakoby przyjazne dla środowiska środki 
alternatywne są nadal bardzo szkodliwe dla wód podziemnych, chociaż mniej szkodzą glebie.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 182
Art. 6 a (nowy)

Art. 6 a
Badania i upowszechnianie

W porozumieniu z Państwami 
Członkowskimi Komisja zachęca do 
upowszechniania znanych metod pomiarów 
i obliczania parametrów na potrzeby opisu i 
monitorowania warstw wodonośnych i 
promuje nowe badania na rzecz 
doskonalenia dostępnych technik 
monitorowania i gospodarowania wodami 
podziemnymi oraz ich jakością.

Or. es

Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 183
Art. 6 b (nowy)

Art. 6b
Ochrona zdrojowisk i źródeł wód 

leczniczych

Komisja i Państwa Członkowskie ustalą 
wspólną metodologię definiowania 
obszarów chronionych w odniesieniu do 
warstw wodonośnych, które zasilają 
zdrojowiska i źródła wód leczniczych, w 
celu zapewnienia, aby te obszary były 
respektowane w planowaniu działalności 
przemysłowej i urbanistycznej.

Or. es

Uzasadnienie

Zdrojowiska i źródła wód leczniczych nie zostały uwzględnione w projekcie Komisji, pomimo 
tego, że stanowią najwyższej jakości wody w Unii Europejskiej. Należy wprowadzić 
szczególną ochronę warstw wodonośnych, które je zasilają, oraz przyjąć powierzchniowe 
środki zapobiegawcze. 
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 184
Art. 8 ust. 1 a (nowy)

Rada ustali wspólną metodologię 
katalogowania warstw wodonośnych w 
ramach przygotowań do wdrożenia 
programu Inspire. W związku z tym 
Państwa Członkowskie zaczną zbierać dane 
bezzwłocznie po wejściu w życie niniejszej 
dyrektywy.

Or. es

Uzasadnienie

Metodologia zbierania danych musi być ustalona pod kątem wprowadzenia programu Inspire 
(dotyczącego cyfrowej ewidencji wód podziemnych), który jest obecnie rozpatrywany w 
Parlamencie. Z tego względu Państwa Członkowskie muszą być włączone w metodologię 
zbierania danych.

Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 185
Załącznik I część A (nowa) 

zastępuje poprawkę 30 sprawozdawcy

A. Klasyfikacja i ocena stanu zagrożonych 
części wód podziemnych
Po przedłożeniu wyników oceny i 

klasyfikacji poszczególnych punktów 
pomiarowych na podstawie założeń art. 3 
ust. 1 - 3 następuje klasyfikacja zagrożonej 
części wód podziemnych lub zagrożonej 
grupy wód podziemnych zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE.
Liczba punktów pomiarowych 
zaklasyfikowanych do dobrego stanu 
chemicznego jest wtedy miarodajna dla 
klasyfikacji całej części wód podziemnych 
lub grupy wód podziemnych, gdy można 
potwierdzić zachowanie norm na co 
najmniej 70% powierzchni części wód 
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podziemnych lub grupy wód podziemnych 
i/lub strefa zanieczyszczona stanowi nie 
więcej niż 30 km2 w obrębie części wód 
podziemnych, pod warunkiem, że obciążone 
części wód podziemnych lub grupy wód 
podziemnych nie stanowią zagrożenia dla 
realizacji celów środowiskowych całej 
części lub grup wód podziemnych i/lub, w 
miarę potrzeby, wymogi art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE są spełnione.
Odpowiednie badanie przeprowadza się w 
górnej części warstwy wodonośnej.

Or. de

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 186
Załącznik I część A (nowa)

A. Klasyfikacja i ocena stanu zagrożonych 
części wód podziemnych
Po przedłożeniu wyników oceny i 
klasyfikacji poszczególnych punktów 
pomiarowych na podstawie założeń art. 3 
ust. 1 - 3 następuje klasyfikacja zagrożonej 
części wód podziemnych lub zagrożonej 
grupy wód podziemnych zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE.
Liczba punktów pomiarowych 
zaklasyfikowanych do dobrego stanu 
chemicznego jest wtedy miarodajna dla 
klasyfikacji całej części wód podziemnych 
lub grupy wód podziemnych, gdy można 
potwierdzić zachowanie norm na co 
najmniej 70% powierzchni części wód 
podziemnych lub grupy wód podziemnych.

Or. de

Uzasadnienie

Niestandardowy punkt pomiarowy nie wystarczy do zakwalifikowania całej części wód 
podziemnych jako złej. To nie jest uzasadnione, jeżeli ten punkt pomiarowy nie jest 
reprezentatywny dla całej części wód podziemnych lub jej znacznej części. Proponowana 
poprawka powinna zapewnić, by punkt pomiarowy był reprezentatywny przy ocenie stanu 
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wód podziemnych.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 187
Załącznik I, wiersz 1, kolumna 2 – Normy jakości

Zanieczyszczenie Normy jakości Zanieczyszczenie Normy jakości
Azotany 50 mg/l Azotany 0 - 10 mg/l

Or. da

Uzasadnienie

W odniesieniu do azotanów:
Azot występuje w wodach podziemnych bez interwencji człowieka. Nawet pod dziewiczym 
lasem można zmierzyć zrzut azotu z obszaru korzeni w skali 5 kg azotu na hektar. Oznacza to, 
że azot może występować w wodach podziemnych w skali 10 mg/l. Ta ilość jest jednak daleka 
od wartości granicznej 50 mg/l zaproponowanej przez Komisję. Kiedy w wodach 
podziemnych można zanotować wielkość liczbową powyżej 10 mg/l, istnieje uzasadniony 
powód do interwencji, ponieważ wielkość ta musi odzwierciedlać niepotrzebne 
zanieczyszczenie.
Jednocześnie wody podziemne mogą być całkowicie wolne od azotanów – w takich 
przypadkach należy podjąć działania, aby zwalczać wzrost zanieczyszczenia w skali 0 - 10 
mg/l.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 188
Załącznik 1 tabela kolumna 3

Uwaga skreślono
Norma jakości obowiązuje dla wszystkich 
części wód podziemnych z wyjątkiem stref 
podatnych na azotany zidentyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 91/676/EWG.1 Dla 
tych obszarów obowiązuje art. 4 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 2000/60/WE.

Or. de

  
1 Dz. U. nr L 375 z 31.12.1991, str. 1.
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Uzasadnienie

Zachowanie tego zdania oznaczałoby, że nie trzeba podejmować żadnych środków w 
odniesieniu do części wód podziemnych, oznaczonej jako „w dobrym stanie“ zgodnie z 
dyrektywą dotyczącą wód podziemnych, podczas gdy ta sama sytuacja wymagałaby podjęcia 
środków zgodnie z dyrektywą dotyczącą azotanów. Skreślenie tego ustępu zapewni jednakowe 
traktowanie pod względem oceny i podejścia.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 189
Załącznik I wiersz 1 kolumna 3 - Uwaga

Norma jakości obowiązuje dla wszystkich 
części wód podziemnych z wyjątkiem stref 
podatnych na azotany zidentyfikowanych 
zgodnie z dyrektywą 91/676/EWG. Dla tych 
obszarów obowiązuje art. 4 ust. 1 lit. c) 
dyrektywy 2000/60/WE.

W przypadku zanotowania wielkości 
powyżej 10 lub wzrostu w przedziale 0-10, 
należy podjąć działanie w celu 
kontrolowania działalności rolniczej.

Or. da

Uzasadnienie

W odniesieniu do azotanów:
Azot występuje w wodach podziemnych bez interwencji człowieka. Nawet pod dziewiczym 
lasem można zmierzyć zrzut azotu z obszaru korzeni w skali 5 kg azotu na hektar. Oznacza to, 
że azot może występować w wodach podziemnych w skali 10 mg/l. Ta ilość jest jednak daleka 
od wartości granicznej 50 mg/l zaproponowanej przez Komisję. Kiedy w wodach 
podziemnych można zanotować wielkość liczbową powyżej 10 mg/l, istnieje uzasadniony 
powód do interwencji, ponieważ wielkość ta musi odzwierciedlać niepotrzebne 
zanieczyszczenie.
Jednocześnie wody podziemne mogą być całkowicie wolne od azotanów – w takich 
przypadkach należy podjąć działania, aby zwalczać wzrost zanieczyszczenia w skali 0 - 10 
mg/l.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 190
Załącznik I wiersz 2 kolumna 2 – Normy jakości

Zanieczyszczenie Normy jakości Zanieczyszczenie Normy jakości
Składniki czynne 
pestycydów, w tym 
ich metabolity, 
produkty rozpadu i 

0,1 µg/l Składniki czynne 
pestycydów, w 
tym ich 
metabolity, 

minimalny poziom 
możliwy do 
zmierzenia



AM\550205PL.doc 79/1 PE 350.247v01

PL

reakcji produkty rozpadu 
i reakcji

Or. da

Uzasadnienie

W odniesieniu do pestycydów:
Pomiar pestycydów w wodach podziemnych musi być w rzeczywistości potraktowany jako 
badanie pełne. Należy to rozumieć jako znaczące, że kiedy, po prawidłowym zastosowaniu, 
jest możliwe wykrycie pestycydu w wodach podziemnych, stanowi to dowód, że pestycyd 
faktycznie dochodzi do wód podziemnych. Logiczną konsekwencją powinno być więc 
natychmiastowe zaprzestanie stosowania produktu.
Minimalny, możliwy do zmierzenia poziom zanieczyszczeń w naszych wodach podziemnych 
jest zróżnicowany w zależności od pestycydów i produktów ich rozpadu, niektóre z nich 
można wykryć w ilościach mniejszych od 0,1 mg/l; na szczęście techniki pomiarowe są stale 
doskonalone.

Poprawkę złożył Jens-Peter Bonde

Poprawka 191
Załącznik I wiersz 2 kolumna 3 – Uwaga (nowa)

Uwaga Uwaga
W przypadku zanotowania substancji 
aktywnych w wodach podziemnych, takich 
jak np. pestycydy, należy natychmiast 
wprowadzić zakaz stosowania tych źródeł 
zanieczyszczeń.

Or. da

Uzasadnienie

W odniesieniu do pestycydów:
Pomiar pestycydów w wodach podziemnych musi być w rzeczywistości potraktowany jako 
badanie pełne. Należy to rozumieć jako znaczące, że kiedy, po prawidłowym zastosowaniu, 
jest możliwe wykrycie pestycydu w wodach podziemnych, stanowi to dowód, że pestycyd 
faktycznie dochodzi do wód podziemnych. Logiczną konsekwencją powinno być więc 
natychmiastowe zaprzestanie stosowania produktu.
Minimalny, możliwy do zmierzenia poziom zanieczyszczeń w naszych wodach podziemnych 
jest zróżnicowany w zależności od pestycydów i produktów ich rozpadu, niektóre z nich 
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można wykryć w ilościach mniejszych od 0,1 mg/l; na szczęście techniki pomiarowe są stale 
doskonalone.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 192
Załącznik I wiersz 2 kolumna 3 – Uwaga (nowa)

Uwaga Uwaga
Kiedy normy jakości dla wody do spożycia, 
w zakresie pestycydów lub ich metabolitów, 
są surowsze niż 0,1 μg/l, normy jakości dla 
wody do spożycia będą obowiązywać jako 
norma jakości dla stanu dobrego.

Or. en

Uzasadnienie

Normy dla wody do spożycia mogą i w niektórych przypadkach są surowsze z uwagi na ewentualne, 
szkodliwe skutki dla zdrowia. Również powinna obowiązywać norma 0,5 mikrograma/l dla 
ogólnych stężeń pestycydów.

Poprawkę złożył Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 193
Załącznik I wiersz 2 a (nowy)

Zanieczyszczenie Norma jakości
Ogólne stężenia 
pestycydu 
/metabolitu 

0,5 µg/l

Or. en
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Uzasadnienie

Normy dla wody do spożycia mogą i w niektórych przypadkach są surowsze z uwagi na ewentualne, 
szkodliwe skutki dla zdrowia. Również powinna obowiązywać norma 0,5 mikrograma/l dla 
ogólnego stężenia pestycydów.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 194
Załącznik 1 przypis 21

21 Gdzie w odniesieniu do danej części wód 
podziemnych uważa się, że normy jakości 
wód podziemnych mogłyby skutkować 
nieosiągnięciem celów środowiskowych, 
określonych w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE 
dla powiązanych wód powierzchniowych 
lub skutkować znaczącym zmniejszeniem 
jakości ekologicznej lub chemicznej tych 
części albo znaczącym uszkodzeniem 
ekosystemów lądowych, które są 
bezpośrednie uzależnione od części wód 
podziemnych, surowsze wartości progowe 
będą ustalone zgodnie z art. 4 i 
załącznikiem IV do niniejszej dyrektywy.

skreślono

Or. nl

Uzasadnienie

Przypis stanowi, że norma jakości dla azotanów wynosi 50 mg/l, ale musi być niższa, jeżeli 
wymaga tego środowisko. To podejście jest surowsze, niż dyrektywa dotycząca azotanów, 
która przewiduje 50 mg/l z względu na zdrowie publiczne. Dyrektywy w tej samej dziedzinie 
nie powinny określać różnych celów.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 195
Załącznik I  przypis 22

22 Podstawą zachowania norm jest 
porównanie średnich arytmetycznych 
monitorowanych wartości w każdym 
punkcie pobierania próbek w części wód 
podziemnych lub  w grupie wód 

skreślono
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podziemnych, które zostały 
scharakteryzowane jako zagrożone zgodnie 
z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Przypis ten jest zbyt ważny, by umieścić go w załączniku. Ocena danych pomiarowych w stosunku 
do norm powinna być zawarta w oddzielnym artykule lub w załączniku. Metoda oceny musi również 
mieć zastosowanie do innych zanieczyszczeń. Przypis nie zawiera jasnego wyjaśnienia sposobu 
oceny norm. Należy zapobiec sytuacji, w której wygładzanie danych powoduje pominięcie zatorów. 
Ten punkt został dodany jako poprawka w art. 3 lit. c) (nowa).

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 196
Załącznik I przypis 22

22 Podstawą zachowania norm jest 
porównanie średnich arytmetycznych 
monitorowanych wartości w każdym 
punkcie pobierania próbek w części wód 
podziemnych lub w grupie wód 
podziemnych, które zostały 
scharakteryzowane jako zagrożone zgodnie 
z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE zgodnie z 
art. 5 dyrektywy 2000/60/WE.

22 Zachowanie norm ocenia się zgodnie z 
sekcją 2.4.5 załącznika V do dyrektywy 
2000/60/WE, art. 4a tej dyrektywy oraz 
wspólnotowym ustawodawstwem, z 
którego pochodzą normy.

Or. en

Uzasadnienie

Przypis Komisji oznacza, że przekroczenie normy jakości w jednym punkcie części wód 
podziemnych skutkowałoby sklasyfikowaniem części jako złej, nawet gdyby norma nie została 
przekroczona w innym miejscu w tej części. Takie podejście typu „jaki jeden, takie wszystkie”, 
powodowałoby sklasyfikowanie wielu części wód podziemnych jako „złych” w konsekwencji 
przekroczeń w bardzo ograniczonym miejscu, prowadząc do mylącego obrazu ogólnej jakości wód 
podziemnych i niezgodności z Ramową Dyrektywą Wodną i innym ustawodawstwem wspólnotowym 
(np. dyrektywą dotyczącą azotanów).

Niniejsza poprawka (łącznie z poprawką art. 4) zapewniłaby, że klasyfikacja jest miarodajna dla 
ogólnej jakości części wód podziemnych. (Zanieczyszczenie lokalne, tzn. „gorące miejsca”, mogą 
być przedmiotem odwrócenia tendencji oraz środków związanych z zapobieganiem/ ograniczaniem 
zanieczyszczeń. i powinny jedynie oddziaływać na taki stan, gdzie są na tyle ważne, by wpłynąć na 
cele „dobrego stanu”.
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Poprawkę złożyła Christa Klaß

Poprawka 197
Załącznik I tabela wiersze 2a - 2i (nowe)

zastępuje poprawkę 33 sprawozdawcy

Suma składników 
czynnych pestycydów 

0,5 µg/l Suma pestycydów 
wraz z czynnymi 
metabolitami

amon 0,5 mg/l

arsen 10 µg/l

kadm 1,0 µg/l

ołów 10 µg/l l

rtęć 0,2 µg/l

Lista minimalna 
substancji lub 
jonów 
występujących w
sposób naturalny 
lub na skutek 
działalności 
człowieka

chlorek
250 mg/l

siarczany 240 mg/l

glin 0,2 mg/l

Jako wartości 
indykatywne

Or. de

Uzasadnienie

Niniejsza tabela staje się częścią B. załącznika I. Jak już wspomniano w przypadku art. 3, w 
celu uniknięcia dumpingu środowiskowego i nierównych warunków konkurencji konieczne 
jest określenie jednolitych norm dla całej Europy odnośnie do dobrego stanu chemicznego,
który ma zostać osiągnięty do roku 2015. W tym celu przejęto minimalne parametry z 
załącznika III. Wartości stężeń mają uzasadnienie związane ze szkodliwością dla człowieka i 
środowiska i definiują niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, czyli przejście do złego stanu.

Ponieważ pomiar i monitorowanie wszystkich zanieczyszczeń nie jest możliwe, istnieje 
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potrzeba wskaźników wskazujących na obecność pewnych zanieczyszczeń w wodach 
podziemnych oraz możliwość przedstawienia informacji o źródle. Trzy substancje wymienione 
w załączniku I stanowią prawidłowe wskaźniki w tym zakresie. 

Dodatkowo włączono też parametr sumy pestycydów i ich składników czynnych, ponieważ 
zanieczyszczenia często nie można przypisać tylko jednemu pestycydowi.

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 198
Załącznik II

OCENA STANU CHEMICZNEGO WÓD 
PODZIEMNYCH W ODNIESIENIU DO 
ZANIECZYSZCZEŃ, DLA KTÓRYCH 
NIE ISTNIEJĄ WSPÓLNOTOWE 
NORMY JAKOŚCI

WSPÓLNE KRYTERIA USTALENIA 
WARTOŚCI PROGOWYCH DO OCENY 

STANU CHEMICZNEGO WÓD 
PODZIEMNYCH 

Procedura oceny w badaniu zachowania 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych w odniesieniu do 
zanieczyszczeń, dla których nie istnieją 
wspólnotowe normy jakości, następuje w 
stosunku do wszystkich części wód 
podziemnych scharakteryzowanych jako 
zagrożone i w stosunku do każdego z 
zanieczyszczeń wnoszących wkład w 
charakteryzację części lub grupy wód 
podziemnych jako zagrożonych.

1. Państwa Członkowskie ustalają 
wartości progowe według następującej 
procedury:

Procedura oceny obejmuje w szczególności 
następujące aspekty:

1. Państwa Członkowskie ustalają 
wartości progowe według następującej 
procedury:

a) informacje zebrane w ramach 
charakteryzacji dokonywanej zgodnie z art. 
5 dyrektywy 2000/60/WE oraz sekcji 2.1 i 
22 załącznika II do niej,

i) charakterystyka części wód 
podziemnych, w odniesieniu do których 
wartości progowe będą obowiązywać,

b) środowiskowe cele jakości i inne normy 
służące ochronie wód, istniejące na 
poziomie krajowym, wspólnotowym lub
międzynarodowym,

ii) właściwości danych zanieczyszczeń 
oraz

c) wszystkie istotne informacje o 
toksykologii, ekotoksykologii, trwałości i 
potencjale bioakumulacyjnym 
zanieczyszczeń lub substancji pokrewnych,

iii) położenie punktów monitorowania.

d) szacowane ilości i stężenia 
zanieczyszczeń przemieszczanych z części 

Wartość progowa stanowi stężenie 
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wód podziemnych do powiązanych z nią 
wód powierzchniowych i/lub uzależnionych 
ekosystemów lądowych,

zanieczyszczenia, którego przekroczenie 
wskazywałoby na zagrożenie, że:

e) szacowany wpływ ilości i stężeń 
zanieczyszczeń ustalonych zgodnie z lit. d) 
w powiązanych wodach powierzchniowych i 
uzależnionych ekosystemach lądowych,

a) jeden lub kilka warunków określonych w 
tabeli 2.3.2 w załączniku V do dyrektywy 
2000/60/WE, nie są spełnione lub

f) ocena na podstawie lit. d) i e), czy 
stężenia zanieczyszczeń w części wód 
podziemnych prowadziłyby do 
nieosiągnięcia celów środowiskowych 
określonych w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE 
w powiązanych wodach powierzchniowych 
lub znaczącego pogorszenia jakości 
ekologicznej lub chemicznej tej części wód 
podziemnych lub znacznego uszkodzenia 
ekosystemów lądowych bezpośrednio 
uzależnionych od danej części wód 
podziemnych.

b) zasoby wody do spożycia nie są 
chronione zgodnie z art. 7 dyrektywy 
2000/60/WE.

Or. en

Uzasadnienie

Ta poprawka wzmacnia i upraszcza wspólną procedurą ustalania wartości progowych, 
zaproponowaną przez Komisję. Wymaga od Państw Członkowskich skoncentrowania się na tym, co 
jest ważne w danej części wód podziemnych, na zagrożeniach wynikających z zanieczyszczeń oraz 
sposobie pomiaru wartości progowej. Łączy też ustalanie wartości progowych ze znaczeniem 
„dobrego stanu“ wg RDW i dodaje warunek ochrony źródeł wody do spożycia zgodnie z RDW.

Wprowadzenie wspólnych norm stanowiłoby zignorowanie zróżnicowania naturalnej jakości wód 
podziemnych, nie tylko pomiędzy warstwami wodonośnymi, ale również w nich samych (np. 
naturalne zróżnicowanie chlorku może wahać się od 20 mg/l do ponad 10.000 mg/l w odległości 10 
km). Role wód podziemnych w podtrzymywaniu ekosystemów i innych wykorzystań, też są 
zróżnicowane. Narzucenie jednolitych norm byłoby jak unormowanie butów do jednego rozmiaru i 
wzoru. Czasem byłyby za ciasne, czasem za luźne.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 199
Załącznik II lit. f a (nowa)

fa) ocena tych stężeń w stosunku do celów art. 
7 dyrektywy 2000/60/WE odnośnie do wód 
wykorzystywanych do poboru wody do spożycia.
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Or. en

Uzasadnienie

Aspekt wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia należy uwzględnić w ocenie.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 200
Załącznik II lit. f a (nowa)

fa)  ocena tych stężeń w stosunku do celów 
art. 7 dyrektywy 2000/60/WE odnośnie do 
wód wykorzystywanych do poboru wody do 
spożycia.

Or. en

Uzasadnienie

Aspekt wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia należy uwzględnić w ocenie.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 201
Załącznik II lit. f b (nowa)

fb) zmierzone lub obliczone ilości i stężenia 
zanieczyszczeń w źródłach zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia,

Or. en

Uzasadnienie

Aspekt wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia należy uwzględnić w ocenie.
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Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 202
Załącznik II lit. f b (nowa)

fb) zmierzone lub obliczone ilości i stężenia 
zanieczyszczeń w źródłach zaopatrzenia 
ludności w wodę do spożycia,

Or. en

Uzasadnienie

Aspekt wód podziemnych jako źródła zaopatrzenia w wodę do spożycia należy uwzględnić w ocenie.

Poprawkę złożył Dimitrios Papadimoulis

Poprawka 203
Załącznik III

skreślono ZAŁĄCZNIK III

Or. en

Uzasadnienie

Podstawa wykazu głównych zanieczyszczeń nie jest określona i zdaje się mieć charakter arbitralny. 
Ramowa Dyrektywa Wodna wymaga od Państw Członkowskich zbadania wszystkich 
zanieczyszczeń, które stanowią zagrożenie dla realizacji celów ochrony środowiska. To najbardziej 
ekonomicznie efektywne podejście do ochrony środowiska. Wprowadzenie wykazu głównych 
zanieczyszczeń, oprócz podejścia opartego na ryzyku, będzie wiązać się z dodatkowymi kosztami 
bez dodatkowych korzyści dla środowiska.

Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 204
Załącznik III część A.1 – tabela wiersz 4

Substancja lub jon Substancja lub jon

chlorek skreślono

Or. de
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Uzasadnienie

Klasyfikacja chlorku jako zanieczyszczenia nie jest właściwa, ponieważ dotychczas nie 
ustalono wartości szkodliwości chlorku dla człowieka w odniesieniu do wody do spożycia lub 
innych danych wskazujących na skutki szkodliwości dla środowiska. Przykładowo chlorek nie 
jest wymieniony w dyrektywie 2003/40/WE z 16 maja 2003 r. i dlatego nie należy go uważać 
za składnik istotny. Przykładowo zawartość chlorku w wodach mineralnych wynosi do 5,1 g/l.

Ponadto klasyfikacja jest nielogiczna w świetle faktu, iż chlorek nie jest wymieniony wśród 
zanieczyszczeń określonych w załączniku VIII do Ramowej Dyrektywy Wodnej UE 
2000/60/WE; nawet nie wszystkie zanieczyszczenia określone tam jako „niebezpieczne“ 
zostały uwzględnione w projekcie dyrektywy dotyczącej wód podziemnych.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 205
Załącznik III - część A.1 - tabela wiersz 4

Substancja lub jon 

chlorek

Substancja lub jon

skreślono

Or. es

Uzasadnienie

Tabela zawiera jony chlorków i siarczanów, które są opisane jako zanieczyszczenia w tytule 
załącznika i w artykułach dyrektywy, które do niego nawiązują. Opis ten można 
zakwestionować (ponieważ nie są objęte załącznikiem VIII do dyrektywy ramowej 
2000/600/WE) i utrzymanie tych elementów w tabeli niosłoby niepożądane skutki:

a)  Art. 4 ust. 2 umożliwia Komisji zaproponowanie dyrektywy zmieniającej załącznik I, 
innymi słowy ustanowienie stałych norm jakości dla chlorków i siarczanów. Jest to 
bezsensowne, ponieważ te substancje występują w sposób naturalny, w wysokich i bardzo 
wysokich stężeniach, w wodach w wielu warstwach wodonośnych w Unii Europejskiej.

b) Te substancje musiałby zostać uwzględnione w analizach tendencji (zob. załącznik IV 
sekcja 1.1. i art. 4 ust. 1), wraz z analogicznym wymogiem odwrócenia po przekroczeniu 75% 
normy jakości lub wartości progowej.
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Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 206
Załącznik III - część A.1 - tabela wiersz 7

Substancja lub jon

siarczan
Substancja lub jon

skreślono

Or. es

Uzasadnienie

Tabela zawiera jony chlorków i siarczanów, które są opisane jako zanieczyszczenia w tytule 
załącznika i w artykułach dyrektywy, które do niego nawiązują. Opis ten można 
zakwestionować (ponieważ nie są objęte załącznikiem VIII do dyrektywy ramowej 
2000/600/WE) i utrzymanie tych elementów w tabeli niosłoby niepożądane skutki:

a)  Art. 4 ust. 2 umożliwia Komisji zaproponowanie dyrektywy zmieniającej załącznik I, 
innymi słowy ustanowienie stałych norm jakości dla chlorków i siarczanów. Jest to 
bezsensowne, ponieważ te substancje występują w sposób naturalny, w wysokich i bardzo 
wysokich stężeniach, w wodach w wielu warstwach wodonośnych w Unii Europejskiej.

b) Te substancje musiałby zostać uwzględnione w analizach tendencji (zob. załącznik IV 
sekcja 1.1. i art. 4 ust. 1), wraz z analogicznym wymogiem odwrócenia po przekroczeniu 75% 
normy jakości lub wartości progowej.

Poprawkę złożył Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 207
Załącznik III - część A.1 - tabela wiersz 7

Substancja lub jon

siarczan

Substancja lub jon

skreślono

Or. es

Uzasadnienie

W niektórych Państwach Członkowskich siarczany powstają w wodach podziemnych w 
sposób naturalny, nie w wyniku zanieczyszczeń.
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Poprawkę złożył Holger Krahmer

Poprawka 208
Załącznik III część A.1 - tabela wiersz 7

Substancja lub jon Substancja lub jon

siarczan skreślono

Or. de

Uzasadnienie

Substancję „siarczan“ należy skreślić z listy w załączniku III, ponieważ siarczan nie ma 
efektów toksycznych i dlatego nie należy go klasyfikować jako zanieczyszczenia. Ponadto 
naturalne złoża siarczanów są w Europie powszechne. Siarczan jest również ważnym 
składnikiem wód mineralnych (zob. dyrektywa 2003/40/WE z 16.05.2003 r.).

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 209
Załącznik III część A.1 - tabela wiersz 7a (nowy)

Substancja lub jon Substancja lub jon

fosfor

Or. da

Uzasadnienie

Fosfor stanowi poważne zagrożenie jakości chemicznej wód podziemnych, zarówno obecnie 
jak i w dłuższej perspektywie czasowej.
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Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 210
Załącznik III część A.1 - tabela,  wiersz 7a (nowy)

Substancja lub jon Substancja lub jon

miedź

Or. da

Uzasadnienie

Dodane substancje stanowią długookresowe zagrożenie dla chemicznej jakości wód 
podziemnych.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 211
Załącznik III część A.1 - tabela wiersz 7b (nowy)

Substancja lub jon Substancja lub jon

cynk

Or. da

Uzasadnienie

Dodane substancje stanowią długookresowe zagrożenie dla chemicznej jakości wód 
podziemnych.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 212
Załącznik III część A.1 - tabela wiersz 7c (nowy)

Substancja lub jon Substancja lub jon

glin

Or. da
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Uzasadnienie

Dodane substancje stanowią długookresowe zagrożenie dla chemicznej jakości wód 
podziemnych.

Poprawkę złożył Johannes Blokland

Poprawka 213
Załącznik III część B sekcja 1.2

1.2 Informacje dotyczące każdej części wód 
podziemnych scharakteryzowanej jako 
zagrożona, w szczególności wielkość części, 
stosunek części wód podziemnych do 
powiązanych wód powierzchniowych i 
uzależnionych ekosystemów lądowych oraz, 
w przypadku substancji występujących 
naturalnie, poziomy tła w częściach wód 
podziemnych.

1.2 Informacje dotyczące każdej części wód 
podziemnych scharakteryzowanej jako 
zagrożona, w szczególności wielkość części, 
stosunek części wód podziemnych do 
powiązanych wód powierzchniowych i 
uzależnionych ekosystemów lądowych, 
wykorzystanie wód podziemnych jako 
źródła wody do spożycia przez ludzi, oraz, w 
przypadku substancji występujących 
naturalnie, poziomy tła w częściach wód 
podziemnych.

Or. nl

Uzasadnienie

Ponieważ wody podziemne są głównym źródłem wody do spożycia w Unii Europejskiej, 
Państwa Członkowskie powinny zaznaczyć, czy część wód podziemnych, scharakteryzowana 
jako zagrożona, może być również wykorzystana jako źródło wody do spożycia, zgodnie z 
wymogiem art. 7 ust. 1 dyrektywy 2000/60/WE.

Poprawkę złożył Dan Jørgensen

Poprawka 214
Załącznik III część B 2 sekcja 2.2

2.2. Stosunek pomiędzy wartościami 
progowymi i poziomami tła w przypadku 
naturalnie występujących substancji. 

2.2. Stosunki pomiędzy wartościami 
progowymi i poziomami tła w przypadku 
naturalnie występujących substancji. Kiedy 
nie ma znanych poziomów tła substancji 
występujących naturalnie w wodach 
podziemnych, poziomy tła ustala się 
zgodnie z najlepszym szacunkiem 
fachowym.

Or. da
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Uzasadnienie

W licznych przypadkach poziom tła będzie znany dopiero po dłuższym okresie monitorowania 
– w odniesieniu do niektórych grup wód podziemnych może wystąpić trudność w znalezieniu 
takich części wód podziemnych, gdzie możliwy jest pomiar naturalnego poziomu tła. W obu 
przypadkach konieczne będzie ustalenie poziomów tła na podstawie kwalifikowanych 
szacunków fachowych.

Poprawkę złożyła Dorette Corbey  

Poprawka 215
Załącznik III część B pkt 2 sekcja 2.3

2.3 Sposób, w jaki koszty ekonomiczno-
społecznych zostały uwzględnione przy 
ustalaniu wartości progowych.

2.3 Program środków, sformułowany przez 
Państwa Członkowskie, obejmuje
uzasadnienie sposobu, w jaki koszty 
ekonomiczno-społecznych są uwzględnione
w ocenie środków zmierzających do 
osiągnięcia dobrego stanu.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ekonomiczno-społeczne nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu wartości progowych, 
lecz powinny być brane pod uwagę w ocenie środków, jakie mogą być wdrożone celem osiągnięcia 
dobrego stanu.

Poprawkę złożyła Ria Oomen-Ruijten

Poprawka 216
Załącznik III część B pkt 2 sekcja 2.3

2.3 Sposób, w jaki koszty ekonomiczno-
społecznych zostały uwzględnione przy 
ustalaniu wartości progowych.

2.3 Program środków, sformułowany przez 
Państwa Członkowskie, obejmuje 
uzasadnienie sposobu, w jaki koszty 
ekonomiczno-społecznych są uwzględnione
w ocenie środków zmierzających do 
osiągnięcia dobrego stanu.

Or. en

Uzasadnienie

Koszty ekonomiczno-społeczne nie powinny być uwzględniane przy ustalaniu wartości progowych, 
lecz powinny być brane pod uwagę w ocenie środków, jakie mogą być wdrożone celem osiągnięcia 
dobrego stanu.
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Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 217
Załącznik III a (nowy)

ZAŁĄCZNIK IIIa
Substancje, których wprowadzeniu do wód 

podziemnych należy zapobiegać
1. Substancje, które spełniają kryteria do 
zaklasyfikowania jako rakotwórcze, 
mutagenne lub toksyczne do reprodukcji w 
kategorii 1 lub 2, zgodnie z 
dyrektywą 67/548/EWG,
2. Substancje, które są trwałe, 
biokumulujące się i toksyczne,
3. Substancje, które są bardzo trwałe i 
bardzo biokumulujące się,
4. Substancje, które mają właściwości 
zakłócające funkcje hormonalne fauny i 
flory wodnej,
5. Substancje, które dają podstawy do 
takich samych obaw, co inne substancje 
wymienione w pkt. 1-4, lub
6. Substancje, których produkty rozpadu 
mają którekolwiek z powyższych 
właściwości.

Or. en

Poprawkę złożył Chris Davies

Poprawka 218
ZAŁĄCZNIK IV

ZAŁĄCZNIK IV ZAŁĄCZNIK IV
IDENTYFIKACJA I ODWRÓCENIE 

ZNACZĄCYCH I TRWAŁYCH 
TENDENCJI WZROSTU

IDENTYFIKACJA I ODWRÓCENIE 
ZNACZĄCYCH I TRWAŁYCH 

TENDENCJI WZROSTU

1. IDENTYFIKACJA ZNACZĄCYCH I 
TRWAŁYCH TENDENCJI WZROSTU 

1. IDENTYFIKACJA ZNACZĄCYCH I 
TRWAŁYCH TENDENCJI WZROSTU 

Sekcje: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 skreślone. Do celu identyfikacji znaczących i trwałych 
tendencji stężenia któregokolwiek z 
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zanieczyszczeń w wodach podziemnych, 
Państwa Członkowskie dokonają wyboru 
częstotliwości monitorowania i miejsca 
monitorowania, które są wystarczające do:
- zapewnienia informacji koniecznych do 
zapewnienia, że tendencje wzrostu, będące 
wynikiem wpływu działalności człowieka, 
można odróżnić od naturalnych wahań, z 
odpowiednim stopniem zaufania i precyzji, 
- umożliwienia identyfikacji tendencji 
wzrostu w terminie wystarczającym na 
wdrożenie środków odwrócenia tendencji, 
których celem jest zapobieganie lub 
przynajmniej złagodzenie, na ile to 
możliwe, szkodliwych zmian jakości wód 
podziemnych, które są znaczące dla 
środowiska.

Stosowane metody monitorowania i 
analiz są zgodne z odpowiednimi 
normami międzynarodowymi lub 
normami krajowymi, opracowanymi do 
zapewnienia przekazywania danych o 
odpowiedniej jakości naukowej i 
porównywalności.

2. PUNKTY  POCZĄTKOWE  DLA 
ODWRÓCENIA TENDENCJI

2. PUNKTY  POCZĄTKOWE  DLA 
ODWRÓCENIA TENDENCJI

Sekcje 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 
skreślone.

Punkt początkowy dla odwrócenia tendencji 
następuje, kiedy stężenie zanieczyszczenia 
osiąga 75% normy jakości lub wartości 
progowej, której przekroczenie 
skutkowałoby szkodliwą zmianą jakości 
wód podziemnych, która jest znaczące dla 
środowiska, chyba że:
- wcześniejszy punkt rozpoczęcia jest 
wymagany, aby umożliwić zapobieganie, za 
pomocą efektywnych ekonomicznie 
środków odwrócenia tendencji, lub 
przynajmniej złagodzenie, na ile to 
możliwe, szkodliwych zmian jakości wód 
podziemnych, które są znaczące dla 
środowiska,
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- inny punkt odwrócenia tendencji jest 
konieczny z powodu trudności technicznych 
w pomiarze obecności tendencji  danego 
stężenia lub 
- tempo wzrostu i odwracalność tendencji 
są takie, że późniejszy punkt początkowy 
odwrócenia tendencji nadal umożliwiłby  
zapobieganie, za pomocą efektywnych 
ekonomicznie środków odwrócenia 
tendencji, lub przynajmniej złagodzenie, na 
ile to możliwe, szkodliwych zmian jakości 
wód podziemnych, które są znaczące dla 
środowiska.

Państwa Członkowskie opublikują, w 
planach gospodarowania wodami w 
dorzeczu, wymaganych zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE, podsumowanie 
powodów wyboru zidentyfikowanych 
punktów początkowych.

Or. en

Uzasadnienie

Projekt Komisji, aby uwzględnić nakazane częstotliwości monitorowania i stałe punkty początkowe 
dla odwrócenia tendencji, mógłby prowadzić do opóźnień w wykryciu tendencji znaczących dla 
środowiska i uniemożliwić terminowe podjęcie działań w celu ich odwrócenia i zapobieżenia 
znaczącej szkodzie dla środowiska. Stałe częstotliwości monitorowania również mogłyby prowadzić 
do nieodpowiedniego poziomu monitorowania na potrzeby charakteryzacji tendencji. Takie 
podejście nie jest efektywne ekonomicznie ani owocne z naukowego punktu widzenia.

Niniejsza poprawka wymaga od Państw Członkowskich dokonania wyboru częstotliwości 
monitorowania i punktów początkowych odwrócenia tendencji w celu zapewnienia identyfikacji i 
odwrócenia tendencji w takim czasie, by zapobiec wywarciu przez nie znacznych wpływów. Dla 
zapewnienia jednolitego podejścia, od Państw Członkowskich wymaga się ustalenia częstotliwości i 
punktów początkowych za pomocą wspólnych kryteriów. Odpowiednie częstotliwości i punkty 
początkowe będą zależeć od cech charakterystycznych danych wód podziemnych i zanieczyszczeń.

Poprawkę złożyły Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Poprawka 219
Załącznik IV sekcja 1.2 lit. a)

a) ocena następuje na podstawie średnich 
arytmetycznych średnich wartości w 
poszczególnych punktach monitorowania w 
każdej części lub w grupach wód 

a) ocena pomiarów pochodzących z 
programu monitoringu następuje na 
podstawie analizy tendencji w każdym 
poszczególnym punkcie pomiarowym w 
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podziemnych, obliczonych z kwartalną, 
półroczną lub roczną częstotliwością 
monitorowania.

każdej części lub w grupach wód 
podziemnych.

Or. en

Uzasadnienie

Uśrednianie próbek w czasie będzie oznaczać możliwość rozwodnienia znaczących stężeń 
zanieczyszczeń w ustaleniach.

Poprawkę złożyła María Sornosa Martínez

Poprawka 220
Załącznik IV sekcja 12 lit. a)

a) cena następuje na podstawie średnich 
arytmetycznych średnich wartości w 
poszczególnych punktach monitorowania w 
każdej części lub w grupach wód 
podziemnych, obliczonych z kwartalną, 
półroczną lub roczną częstotliwością 
monitorowania.

a) ocena następuje na podstawie średnich 
arytmetycznych średnich wartości 
poszczególnych punktów monitorowania w 
każdej części lub w grupach wód 
podziemnych, obliczonych z kwartalną, 
półroczną lub roczną częstotliwością 
monitorowania. Konieczne jest zapewnienie 
porównywalności punktów monitorowania.

Or. es

Uzasadnienie

Istnieją znaczące różnice w naturalnym składzie wód podziemnych, nie tylko pomiędzy 
różnymi częściami wód podziemnych, ale też w tej samej części wód podziemnych. 
Przykładowo istnieją różnice chemiczne pomiędzy wodami podziemnymi bliżej powierzchni, a 
wodami podziemnymi na większej głębokości. Dlatego prawidłowa ocena wymaga 
porównywalności punktów monitorowania, przykładowo w odniesieniu do warunków 
geologicznych.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 221
Załącznik IV sekcja 1.2  lit. c) wstęp

c) minimalna ilość wartości danych i 
minimalny czas trwania szeregów 
czasowych określone są w poniższej tabeli. 
Szeregi czasowe nie przekraczają 15 lat.

c) Minimalna ilość wartości danych i 
minimalny czas trwania szeregów 
czasowych określone są w poniższej tabeli. 
Szeregi czasowe nie przekraczają 6 lat.
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Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 222
Załącznik IV sekcja 1.2  lit. c) tabela kolumna 2 wiersz 1

Częstotliwość                 Minimalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie                                8   

Częstotliwość                 Minimalna 
monitorowania     liczba lat                          
corocznie                                 6    

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 223
Załącznik IV pkt 1.2 lit. c) tabela kolumna 3

Częstotliwość                 Maksymalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie  15
co pół roku                           15
co kwartał                            15  
 

Częstotliwość                 Maksymalna 
monitorowania            liczba lat                          
corocznie                              6

co pół roku                            6
co kwartał                             6  
 

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.
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Poprawkę złożyła Cristina Gutiérrez-Cortines

Poprawka 224
Załącznik IV sekcja 1.6 a (nowa)

1.6.a Przy kwantyfikacji wód podziemnych 
Państwa Członkowskie – we współpracy z 
organami odpowiedzialnymi za dorzecza –
ustalą bilans wodny i poziom warstw 
wodonośnych za pomocą odpowiednich 
wskaźników, ustalonych na podstawie 
danych historycznych i sieci monitorowania 
utworzonych w tym celu.

Or. es

Uzasadnienie

Państwa Członkowskie (działając za pośrednictwem swoich odpowiednich organów) znają 
większość tendencji w zakresie poziomów wód podziemnych dzięki sieciom kontroli i 
monitorowania. Fakt zróżnicowania warstw wodonośnych wskutek szerokiego zróżnicowania 
geologicznego na terytorium Unii Europejskiej należy wziąć pod uwagę.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 225
Załącznik IV sekcja 2.3 wstęp

2.3 Minimalna liczba wartości pomiarowych 
i minimalny czas trwania szeregów 
czasowych dla celów analizy odwrócenia 
tendencji na przestrzeni lat zależy od 
częstotliwości kontroli wybranej zgodnie z 
sekcją 1.2  lit. c) tego załącznika i określona 
jest w poniższej tabeli. Szeregi czasowe nie 
przekraczają 30 lat.

2.3 Minimalna liczba wartości pomiarowych 
i minimalny czas trwania szeregów 
czasowych dla celów analizy odwrócenia 
tendencji na przestrzeni lat zależy od 
częstotliwości kontroli wybranej zgodnie z 
sekcją 1.2  lit. c) tego załącznika i określona 
jest w poniższej tabeli. Szeregi czasowe nie 
przekraczają 6 lat.

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.
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Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 226
Załącznik IV sekcja 2.3 tabela kolumna 2 wiersz 1

Częstotliwość Minimalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie                                14   

Częstotliwość                 Minimalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie  6    

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.

Poprawkę złożył Richard Seeber

Poprawka 227
Załącznik IV sekcja 2.3 tabela kolumna 3

Częstotliwość                 Maksymalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie                              30
co pół roku      30
co kwartał                            30  
 

Częstotliwość                 Maksymalna 
monitorowania                liczba lat                          
corocznie                              6

co pół roku                            6
co kwartał                             6  
 

Or. de

Uzasadnienie

Jeżeli nowe okresy czasu mają być określone, powinny pokrywać się z już ustalonym 
harmonogramem 6-letnim.


