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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 62
Titeln

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

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

Or. de

Motivering

Det nya direktivet går längre än artikel 17 i direktiv 2000/60/EG och innehåller även 
bestämmelser som syftar till att överföra och bevara sakförhållandena i grundvattendirektivet 
80/78/EEG – som upphör att gälla senast 2013 – med målet att förhindra och undvika eller 
begränsa utsläpp av farliga ämnen. Vidare bör inte bara föroreningar utan framför allt även 
en försämring av grundvattnet genom nya utsläpp förhindras.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 63
Skäl 1

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

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

Detta är särskilt viktigt för ekosystem 
beroende av grundvatten och vid 
användningen av grundvatten för 
tillhandahållande av dricksvatten.

Or. nl

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 64
Skäl 1a (nytt)

(1a) Grundvattnet måste skyddas så att 
dricksvatten av god kvalitet kan erhållas 
genom enkel rening, i enlighet med målen i 
artikel 7.2 och 7.3 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 65
Skäl 1a (nytt)

(1a) Mängden grundvatten i ursprungligt 
tillstånd minskar snabbt i Europa; 
härigenom äventyras kommande 
generationers tillgång till naturligt 
dricksvatten, och naturarv och 
naturmiljöer riskerar att gå oåterkalleligen 
förlorade.
Ytterligare forskning bör bedrivas för att 
det i direktivet skall kunna införas kriterier 
för kvaliteten hos grundvattnets ekosystem 
och bestämmelser för att skydda 
grundvattnets ekosystem från att 
försämras.

Or. en

Motivering

De naturliga grundvattenresurserna bör också skyddas som ekosystem. Grundvattenskyddet 
bör inte begränsas till god kemisk status hos de underjordiska resurserna. Man bör även 
förhindra att dessa resurser förlorar sin funktionalitet och bevara mångfalden i ekosystemen, 
både i akviferer under ytan och i de övre jordlagren.
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Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 66
Skäl 3

(3) För att skydda miljön som helhet och 
människors hälsa skall i synnerhet 
koncentrationer av skadliga förorenande 
ämnen i grundvatten undvikas, förebyggas 
eller minskas.

(3) För att skydda miljön som helhet och 
människors hälsa måste i synnerhet skadliga 
koncentrationer av förorenande ämnen i 
grundvatten undvikas, förebyggas eller 
minskas.

Den största belastningen för grundvattnet 
kommer från avfall, luftföroreningar, 
jordbruk och trafik. Dessa områden 
regleras numera ingående av 
gemenskapsrätten. Skyddet av grundvattnet 
måste säkras genom enhetliga 
bestämmelser för alla dessa områden.

Or. de

Motivering

Skyddet av grundvattnet måste även vara enhetligt reglerat i andra bestämmelser inom 
gemenskapens vattenrätt, framför allt för att undvika dubbelreglering. Därvidlag måste även 
EU självt agera enligt försiktighetsprincipen, dvs. med högsta möjliga skyddsmål för 
grundvattnet. I annat fall kan medlemsstaterna fortsättningsvis inte garantera en hög grund-
och dricksvattenkvalitet. Gemenskapens deponeringsdirektiv och dess 
genomförandebestämmelser tillhandahåller inte en sådan skyddsnivå.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 67
Skäl 3a (nytt)

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

Or. es
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Motivering

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

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 68
Skäl 4

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område 
innehåller omfattande bestämmelser för 
skydd och bevarande av grundvatten. I 
enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i 
det direktivet skall det fattas beslut om 
åtgärder för att hindra och reglera förorening 
av grundvatten, inbegripet kriterier för 
bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus, kriterier för identifiering 
av betydande och ihållande uppåtgående 
trender och kriterier för fastställande av 
utgångspunkter för att motverka trender.

(4) Europaparlamentets och rådets direktiv 
2000/60/EG av den 23 oktober 2000 om 
upprättande av en ram för gemenskapens 
åtgärder på vattenpolitikens område 
innehåller omfattande bestämmelser för 
skydd och bevarande av grundvatten. I 
enlighet med bestämmelserna i artikel 17 i 
det direktivet skall det fattas beslut om 
åtgärder för att hindra och reglera förorening 
av grundvatten. Dessa åtgärder skall syfta 
till att målet om god kemisk 
grundvattenstatus uppnås i enlighet med 
artikel 4.1 b.

Enligt artikel 4.1 b i i direktivet skall 
medlemsstaterna genomföra de åtgärder 
som är nödvändiga för att förebygga eller 
begränsa en försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster, och enligt artikel 
4.1 b ii skall de skydda, förbättra och 
återställa alla grundvattenförekomster i 
syfte att uppnå en god grundvattenstatus.

Or. da

Motivering

Kommissionens hänvisning till bestämmelserna i ramdirektivet för vatten är en förvanskning 
av direktivets krav på särskilda åtgärder för att förebygga och kontrollera 
grundvattenföroreningar.

Vattendirektivets artikel 17 lyder: ”Europaparlamentet och rådet skall besluta om särskilda 
åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten. Dessa åtgärder skall syfta till 
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att målet om god kemisk grundvattenstatus uppnås i enlighet med artikel 4.1 b”.

I kommissionens direktivförslag beskrivs vattendirektivets artikel 17 missvisande på följande 
vis: ”Europaparlamentet och rådet [skall] på grundval av ett förslag från kommissionen 
besluta om särskilda åtgärder för att hindra och reglera förorening av grundvatten genom att 
fastställa gemensamma kriterier beträffande god kemisk grundvattenstatus och 
kvalitetstrender”.

Enligt kommissionens förslag är således fastställandet av gemensamma kriterier för god 
kemisk grundvattenstatus och kvalitetstrender detsamma som särskilda åtgärder för att 
hindra och reglera förorening av grundvatten. Så är naturligtvis inte fallet.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 69
Skäl 4

(4) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område innehåller 
omfattande bestämmelser för skydd och 
bevarande av grundvatten. I enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i det direktivet 
skall det fattas beslut om åtgärder för att 
hindra och reglera förorening av 
grundvatten, inbegripet kriterier för 
bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus, kriterier för identifiering 
av betydande och ihållande uppåtgående 
trender och kriterier för fastställande av 
utgångspunkter för att motverka trender.

(4) Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2000/60/EG av den 
23 oktober 2000 om upprättande av en ram 
för gemenskapens åtgärder på 
vattenpolitikens område innehåller 
omfattande bestämmelser för skydd och 
bevarande av grundvatten. I enlighet med 
bestämmelserna i artikel 17 i det direktivet 
skall det fattas beslut om åtgärder för att 
hindra och reglera förorening av 
grundvatten, inbegripet kriterier för 
bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus, kriterier för identifiering 
av betydande och ihållande uppåtgående 
trender och kriterier för fastställande av 
utgångspunkter för att motverka trender. 
Man måste dessutom fastställa kriterier för 
hur miljöeffekterna av en minskning av 
akviferernas vattenreserver skall bedömas 
samt, i enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG, övervaka 
grundvattenresursernas kvantitativa 
utveckling.

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 70
Skäl 5, ersätter ändringsförslag 5 från föredraganden

(5) Kvalitetsnormerna, tröskelvärdena och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
tillhandahålla kriterier för bedömning av
grundvattenförekomsters kemiska status.

(5) Grundvattenkvalitetsnormerna och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
grundvattenförekomsters kemiska status 
skall kunna bedömas och beskrivas 
enhetligt. Minimikraven på 
grundvattenskydd inom 
Europeiska unionen måste emellertid 
utformas på sådant sätt, att inte 
konkurrensen snedvrids.

De åtgärder som är nödvändiga för att 
uppnå god grundvattenkvalitet kommer att 
kräva betydande investeringar. I 
förekommande fall bör tillämpliga 
finansieringsmekanismer som är under 
utarbetande inom ramen för den nya 
budgetplanen tillhandahålla ekonomiskt 
stöd till dem som drabbas av dessa 
extrakostnader.

Or. xm

Motivering

Oförändrad.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 71
Skäl 5

(5) Kvalitetsnormerna, tröskelvärdena och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
tillhandahålla kriterier för bedömning av
grundvattenförekomsters kemiska status.

(5) Grundvattenkvalitetsnormerna och
bedömningsmetoderna bör utvecklas på ett 
öppet sätt för att grundvattenförekomsters 
kemiska status skall kunna bedömas och 
beskrivas. Därvidlag bör man genom 
minimibestämmelser se till att det inte 
uppstår någon snedvridning av 
konkurrensen inom EU.

Or. de
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 72
Skäl 5

(5) Kvalitetsnormerna, tröskelvärdena och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
tillhandahålla kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.

5) Kvalitetsnormerna och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
tillhandahålla kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.

Or. da

Motivering

Det är absurt att överhuvudtaget tala om gränsvärden för förorening av grundvattnet. 
Grundvattnet är förorenat så snart aktiva ingredienser kan mätas i grundvattnet. Eftersom 
mätmetoderna hela tiden utvecklas och förbättras bör man inte sätta något fast gränsvärde 
för föroreningar utan mäta utifrån minsta mätbara nivå.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 73
Skäl 5a (nytt), ersätter ändringsförslag 6 från föredraganden

(5a) Skyddet av grundvattnet kan i vissa 
områden kräva förändrade jord- och 
skogsbruksmetoder, vilket kan leda till 
förlorade inkomster. Denna fråga bör 
beaktas vid utarbetandet av planerna för 
landsbygdsutveckling i den reformerade 
gemensamma jordbrukspolitiken.

Or. en

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 74
Skäl 6

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

utgår



PE 350.247v01-00 8/97 AM\550205SV.doc

SV

terrestra ekosystem.

Or. da

Motivering

Så snart en onödig förorening av grundvattnet har konstaterats skall man vidta åtgärder mot 
föroreningskällorna. Det är oacceptabelt att vänta med sådana ingrepp tills föroreningen är 
”ihållande” och” uppåtgående”.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 75
Skäl 7a (nytt), ersätter ändringsförslag 8 från föredraganden

(7a) I detta syfte måste det göras klart för 
vilka ämnen utsläppen måste begränsas 
respektive förhindras. Därvidlag bör 
särskild hänsyn tas till vetenskapliga rön 
om problematiska ämnen, exempelvis 
endokrinstörande substanser.
1.Se Europaparlamentets resolutioner av 
den 20 oktober 1998 om kemikalier som 
orsakar endokrina störningar (EGT C 341, 
9.11.1998, s. 37) och av den 
26 oktober 2000 om meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet om gemenskapens 
strategi för endokrinstörande ämnen – en 
grupp ämnen som misstänks störa 
hormonsystemen hos människor och djur 
(EGT C 197, 12.7.2001, s. 409).

Or. de

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 76
Skäl 7a (nytt)

(7a) I enlighet med artikel 11.3 f i 
direktiv 2000/60/EG bör lagring och 
återvinning av grundvatten betraktas som 
ett tillåtligt förfarande om tillstånd erhållits 
och erkännas som en värdefull metod för 
vattenresursförvaltning. 

Or. en
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Motivering

I kriterierna för god kemisk status anges 50 mg/l för nitrater och 0,1 µg/l för 
växtskyddsmedel. Med hänvisning till ramdirektivet för vatten anges dessutom att 
grundvattenkvaliteten inte får vara till hinder för ytvattenkvalitetens ekologiska kvalitet. 
Genom detta ändringsförslag skapas en koppling till användningen av grundvatten som en 
källa för dricksvattenförsörjningen i kriterierna för bedömning av god kemisk status hos 
grundvattnet.

Ändringsförslag från Caroline Jackson

Ändringsförslag 77
Skäl 7a (nytt)

(7a) I enlighet med artikel 11.3 f i 
direktiv 2000/60/EG bör lagring och 
återvinning av grundvatten betraktas som 
ett tillåtligt förfarande om tillstånd erhållits 
och erkännas som en värdefull metod för 
vattenresursförvaltning. 

Or. en

Motivering

Konstgjord infiltration är redan en spridd metod i Europa. Syftet med detta skäl är att 
konstgjord infiltration av akviferer skall godkännas som hållbar vattenresursförvaltning. 
Vidare innebär det en komplettering av artikel 6 i direktivet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 78
Skäl 7a (nytt)

(7a) Om möjligt skall medlemsstaterna 
använda befintliga statistiska förfaranden 
förutsatt att dessa överensstämmer med 
internationella standarder och bidrar till att 
övervakningsresultaten mellan 
medlemsstaterna kan jämföras över 
flerårsperioder.

Or. nl

Motivering

Arbetet måste vara inriktat på att uppnå målen. Onödig byråkrati, som att t.ex. upprepa 
statistiska förfaranden måste undvikas.
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Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 79
Artikel 1

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

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

a) Kriterier för bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus.

(Berör inte den svenska versionen.)

b) Kriterier för identifiering och 
motverkande av betydande och ihållande 
uppåtgående trender och för fastställande av 
utgångspunkter för att motverka trender.

(Berör inte den svenska versionen.)

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

c) Införandet av ett krav om att hindra eller 
begränsa indirekta utsläpp av föroreningar i 
grundvatten.

Or. nl

Motivering

Införandet av krav på indirekta utsläpp är ett av huvudmålen i detta direktiv och lika viktigt 
som målsättningarna som anges i led a och b.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 80
Artikel 1, stycke 2

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

Genom direktivet specificeras det krav som 
anges i artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG 
om att förhindra eller begränsa utsläpp av 
föroreningar i grundvatten och förhindra en 
försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster.

Or. en

Motivering

”Indirekta utsläpp” är ett nytt begrepp som inte bör införas. I ramdirektivet för vatten 
används endast den allmänna termen ”utsläpp” och den specifika termen ”direkta utsläpp”
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 81
Artikel 1, stycke 1, led a

(a) Kriterier för bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus.

(a) Kriterier för bedömning av grundvatten 
som är fritt från onödig förorening.

Or. da

Motivering

Det är avgörande att grundvattnet bedöms som rent, dvs. inte är förorenat av ämnen till följd  
av mänsklig verksamhet. Detta gäller exempelvis växtskyddsmedel, kväve och andra 
miljöfrämmande ämnen som konstateras i grundvattnet och som stammar från jordbruksdrift 
eller industriell verksamhet.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 82
Artikel 1, stycke 1, led b

(b) Kriterier för identifiering och 
motverkande av betydande och ihållande 
uppåtgående trender och för fastställande 
av utgångspunkter för att motverka trender.

(b) Kriterier för identifiering av åtgärder 
som skall vidtas mot föroreningskällorna 
efter att onödig förorening av grundvattnet 
konstaterats.

Or. da

Motivering

Så snart en onödig förorening av grundvattnet har konstaterats skall man vidta åtgärder mot 
föroreningskällorna. Det är oacceptabelt att vänta med sådana ingrepp tills föroreningen är 
”ihållande” och” uppåtgående”.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 83
Artikel 1, stycke 2

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

Genom direktivet specificeras det krav som 
anges i artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG 
om att förhindra eller begränsa utsläpp av 
föroreningar i grundvatten och förhindra en 
försämring av statusen i alla 
grundvattenförekomster.

Or. en
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Motivering

Det bör inte införas något nytt begrepp ”indirekta utsläpp” i direktivet. Ramdirektivet för 
vatten skiljer endast mellan den allmänna termen ”utsläpp” och den specifika termen 
”indirekta utsläpp” av föroreningar i grundvattnet.

Direktivet bör klargöra de skyldigheter som anges i ramdirektivet för vatten angående ämnen 
vars utsläpp bör ”förhindras” respektive ”begränsas” och innehålla gemenskapsåtgärder för 
uppfyllande av skyldigheterna rörande förhindrande av utsläpp av relevanta förorenande 
ämnen i Europa. Direktivet bör även klargöra den skyldighet som anges i ramdirektivet för 
vatten angående förhindrande av en försämring av den kemiska grundvattenstatusen. Medan 
vissa tolkar denna skyldighet som ett krav på bibehållande av det nuvarande läget tolkar 
andra den som ett krav på att förhindra en försämring från god till dålig kemisk status.

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 84
Artikel 1, stycke 2

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

(ba) Ett åtgärdsprogram för 
medlemsstaterna som syftar till att hindra 
eller begränsa indirekta utsläpp av 
föroreningar i grundvatten.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines och Caroline Jackson

Ändringsförslag 85
Artikel 1, stycke 2a (nytt)

Detta direktiv, som är en vidareutveckling 
av direktiv 2000/60/EG, förutsätter att 
medlemsstaterna och de myndigheter som 
ansvarar för en hållbar förvaltning av 
vattenresurserna genomför nödvändiga 
åtgärder för karaktärisering och kontroll 
av grundvattnets status. Dessa åtgärder, 
som räknas upp i bilagorna II (punkt 2), IV 
och V till direktiv 2000/60/EG, omfattar 
bland annat grundvattenförekomsternas 
lokalisering och utsträckning, akviferernas 
geologiska och hydrologiska karakteristika, 
påfyllnads- och återhämtningskapacitet, 
tillrinningsområden, uttagskällor samt 
risker för överutnyttjande och förorening.
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Or. es

Motivering

Eftersom detta förslag till direktiv är en vidareutveckling av direktiv 2000/60/EG måste det 
göras klart att några av instrumenten i ramdirektivet krävs för ett adekvat skydd av 
grundvattnet.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 86
Artikel 2, punkt 1

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av
ett förorenande ämne i grundvatten som 
om den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.

utgår

Or. en

Motivering

Det finns ingen anledning att införa en ny definition av begreppet ”tröskelvärde”, vilket är 
liktydigt med ”kvalitetsnorm”.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 87
Artikel 2, punkt 1

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av
ett förorenande ämne i grundvatten som om
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara
dålig.

1. grundvattenkvalitetsnormer: 
miljökvalitetsnormer uttryckta som 
koncentrationsvärden för ett visst 
förorenande ämne, en grupp av förorenande 
ämnen eller en indikator för förorening av 
grundvatten, vilka till skydd för människors 
hälsa och miljön inte bör överskridas och 
vilka utgör gränsen mellan dålig och god 
kemisk status.

Or. de

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 88
Artikel 2, punkt 1
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1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten som om 
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten, baserad 
på naturliga koncentrationer, som om den 
överskrids skulle innebära att den kemiska 
statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.

Or. nl

Motivering

Definitionen saknar en hänvisning till naturligt förekommande koncentrationer av ämnen. 
Om ett visst ämne förekommer naturligt i en vattenförekomst måste inte denna förekomst 
klassas som en förekomst med ”dålig kemisk grundvattenstatus”.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 89
Artikel 2, punkt 1

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten som om 
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig.

1. tröskelvärde: gräns för koncentration av 
ett förorenande ämne i grundvatten som om 
den överskrids skulle innebära att den 
kemiska statusen i en eller flera 
grundvattenförekomster skulle anses vara 
dålig, om samtidigt även de geogena 
bakgrundsvärdena överskridits.

Or. de

Motivering

Överskridande av ett tröskelvärde kan inte leda till dålig grundvattenstatus om inte samtidigt 
bakgrundsvärdena för ett naturligt förekommande ämne överskridits.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 90
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar 
av ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 
i direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och 

2. onödig förorening: konstaterad 
förekomst av ett ämne som inte finns 
naturligt i grundvattnet och som trängt 
igenom de översta jordlagren till följd av 
mänsklig verksamhet.
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gränsvärden.

Or. da

Motivering

Se motiveringen till artikel 1, första stycket, led b.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 91
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar
av ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8
i direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och 
gränsvärden.

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: en uppåtgående trend i ett 
förorenande ämnes koncentration, som hotar 
uppnåendet av målen i artiklarna 4.1 och 7 
i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att grundvatten i ursprungligt eller nästan ursprungligt tillstånd  
identifieras och ges extra skydd. Genom att fastställa en hög kemisk status för grundvatten i 
ursprungligt tillstånd skulle man kunna erbjuda ett sådant skydd, eftersom man därigenom 
skulle kunna rikta åtgärder mot Europas sista rena grundvattenförekomster. I de flesta fall 
finner man dessa grundvattenförekomster med hög kemisk status i områden som redan 
skyddas genom befintlig gemenskapsrätt (habitat-, fågel-, dricksvattendirektiven). Det 
kommer därför inte att medföra några betydande extra pålagor för medlemsstaterna utan 
snarare garantera överensstämmelse och integration mellan befintliga politikområden inom 
EU.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 92
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8
i direktiv 2000/60/EG inleddes, med 

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration, som
hotar uppnåendet av målen i artiklarna 4.1 
och 7 i direktiv 2000/60/EG.
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beaktande av kvalitetsnormer och 
gränsvärden.

Or. en

Motivering

Texten bör hänvisa till de miljömässiga resultaten av en ”betydande trend” snarare än till 
mätningar som kanske inte tar vederbörlig hänsyn till huvudmålen.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête 

Ändringsförslag 93
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 
i direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och 
gränsvärden.

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt och miljömässigt 
signifikanta ökningar av ett förorenande 
ämnes koncentration i grundvattnet.

Or. en

Motivering

En uppåtgående trend kan mycket väl konstateras i grundvattnet utan att den är av betydelse 
för miljön. Kommissionens förslag att fastställa ett datum mot vilket trenderna skall jämföras 
skulle utesluta bedömningar av trender för förorenande ämnen som inte övervakats i början 
av övervakningsprogrammen men som identifierats senare. Detta skulle leda till ett 
ofullständigt miljöskydd.

Den föreslagna ändringen tvingar medlemsstaterna att koncentrera sina insatser till att 
motverka trender som kan få betydande konsekvenser för miljön. Detta ändringsförslag 
skapar därför ett balanserat tillvägagångssätt som är både miljö- och kostnadseffektivt.

En utgångspunkt för motverkande av trender måste fastställas i tillhörande bilaga.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 94
Artikel 2, punkt 2 

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt och miljömässigt 
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ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 
i direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och 
gränsvärden.

signifikanta ökningar av ett förorenande 
ämnes koncentration i grundvattnet.

Or. en

Motivering

En uppåtgående trend kan mycket väl konstateras i grundvattnet utan att den är av betydelse 
för miljön. Kommissionens förslag att fastställa ett datum mot vilket trenderna skall jämföras 
skulle utesluta bedömningar av trender för förorenande ämnen som inte övervakats i början 
av övervakningsprogrammen men som identifierats senare. Detta skulle leda till ett 
ofullständigt miljöskydd.

Den föreslagna ändringen tvingar medlemsstaterna att koncentrera sina insatser till att 
motverka trender som kan få betydande konsekvenser för miljön. Detta ändringsförslag 
skapar därför ett balanserat tillvägagångssätt som är både miljö- och kostnadseffektivt.

En utgångspunkt för motverkande av trender måste fastställas i tillhörande bilaga.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 95
Artikel 2, punkt 2

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av kvalitetsnormer och 
gränsvärden.

2. betydande och ihållande uppåtgående 
trend: alla statistiskt signifikanta ökningar av 
ett förorenande ämnes koncentration i 
jämförelse med de koncentrationer som 
uppmätts i samband med att det 
övervakningsprogram som avses i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG inleddes, med 
beaktande av grundvattenkvalitetsnormer.

Or. de

Motivering

Redaktionell anpassning till det enhetliga begreppet ”grundvattenkvalitetsnorm” i stället för 
”tröskelvärden”. Jfr. betänkandet från Christa Klass.
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 96
Artikel 2, punkt 3

3. indirekta utsläpp till grundvatten: 
utsläpp av förorenande ämnen i 
grundvatten efter att de sipprat genom 
jorden eller alven.

3. hög kemisk status: den kemiska 
sammansättningen i en 
grundvattenförekomst som inte uppvisar 
några mänskligt orsakade förändringar, 
eller endast obetydliga sådana, i jämförelse 
med vad som normalt är att vänta under 
ostörda förhållanden.

Or. en

Motivering

Det är mycket viktigt att grundvatten i ursprungligt eller nästan ursprungligt tillstånd  
identifieras och ges extra skydd. Genom att fastställa en hög kemisk status för grundvatten i 
ursprungligt tillstånd skulle man kunna erbjuda ett sådant skydd, eftersom man därigenom 
skulle kunna rikta åtgärder mot Europas sista rena grundvattenförekomster. I de flesta fall 
finner man dessa grundvattenförekomster med hög kemisk status i områden som redan 
skyddas genom befintlig gemenskapsrätt (habitat-, fågel-, dricksvattendirektiven). Det 
kommer därför inte att medföra några betydande extra pålagor för medlemsstaterna utan 
snarare garantera överensstämmelse och integration mellan befintliga politikområden inom 
EU.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 97
Artikel 2, punkt 3

3. indirekta utsläpp till grundvatten: utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvatten efter 
att de sipprat genom jorden eller alven.

3. indirekta utsläpp till grundvatten: utsläpp 
och spill som inte är direkta utsläpp enligt 
artikel 2.32 i direktiv 2000/60/EG och som 
kan leda till förorening eller försämring av 
grundvattnet.

Or. de

Motivering

Redaktionell anpassning. Se även motiveringen till ändringsförslag 1 och motiveringen i 
betänkandet från Christa Klass om definitionen av försämring.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 98
Artikel 2, punkt 3

3. indirekta utsläpp till grundvatten: utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvatten efter att 
de sipprat genom jorden eller alven.

3. utsläpp av förorenande ämnen i 
grundvattnet: direkta eller indirekta utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvatten, 
orsakade av mänsklig verksamhet.

Or. de

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 99
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. försämring: varje av människans 
verksamhet förorsakad obetydlig och 
ihållande ökning av halterna av 
förorenande ämnen jämfört med status quo 
i grundvattnet.

Or. de

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 100
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. försämring: varje väsentlig förändring 
av grundvattenförekomsten från god till 
dålig status.

Or. de

Motivering

Ramdirektivet för vatten 2000/60/EG skiljer mellan god och dålig status hos 
grundvattenförekomsten. Försämring är därför en väsentlig förändring från god till dålig 
status.

Ändringsförslag från Niels Busk

Ändringsförslag 101
Artikel 2, punkt 3a (ny)
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3a. grundvatten: vatten i den permanent 
mättade zonen i underliggande jordlager. 
Vatten från dräneringsrör och vatten 
ovanför dräneringsrör omfattas inte av 
definitionen av grundvatten, inte heller 
ytvatten eller vatten i rotzonen.

Or. en

Motivering

Denna extra definition rörande vatten i och omkring dräneringsrör kommer att bidra till att 
klargöra definitionen i jordbruksområden.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 102
Artikel 2, punkt 3a (ny)

3a. bakgrundskoncentration: koncentration 
av ett ämne i en grundvattenförekomst som 
inte innebär några, eller endast obetydliga, 
mänskligt orsakade förändringar jämfört 
med ostörda förhållanden.

Or. en

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 103
Artikel 2, punkt 3b (ny)

3b. baslinjekoncentration: den 
genomsnittliga koncentration av ett ämne i 
en grundvattenförekomst som uppmätts 
under referensåren 2007 och 2008 på 
grundval av de övervakningsprogram som 
inrättats enligt artikel 8 i ramdirektivet för 
vatten. 

Or. en

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 104
Artikel 2, punkt 1a (ny)

1a. För att uppfylla skyldigheten att 
förhindra en försämring av 
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grundvattenförekomsters kemiska status i 
enlighet med artikel 4.1 b i i 
direktiv 2000/60/EG skall medlemsstaterna 
klassificera grundvattenförekomster med 
hög kemisk status på grundval av den 
information som erhålls i samband med 
genomförandet av artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG.
Klassificeringen av 
grundvattenförekomster skall ses över och 
om nödvändigt uppdateras i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG. Grundvattenförekomster med 
hög kemisk status skall identifieras inom 
ramen för de förvaltningsplaner för 
avrinningsdistrikt som avses i artikel 13 
och bilaga VII i direktiv 2000/60/EG. När 
det gäller grundvattenförekomster med hög 
kemisk status skall förvaltningsplanerna 
för avrinningsdistrikt innehålla en 
sammanfattning av de åtgärder som 
vidtagits samt eventuella uppgifter om mål 
som inte uppnåtts och orsakerna till detta.

Or. en

Motivering

Syftet är att klargöra hur skyldigheten att förhindra en försämring skall tillämpas och att 
skydda Europas återstående icke förorenade grundvatten mot förorening och igenfyllning.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines och Caroline Jackson

Ändringsförslag 105
Artikel 3, punkt -1 (ny)

-1. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
direktiv 2000/60/EG, i synnerhet 
punkterna 2.1, 2.2, 2.3 och 2.4 i bilaga II, 
garantera grundvattenförekomsternas 
hållbarhet och förhindra att de 
överutnyttjas, förstörs eller försvinner. 
Eftersom grundvattnet utgör en reserv för 
dricksvatten och vatten som används inom 
jordbruket och dessutom är den 
huvudsakliga regulatorn för 
vattenresurserna i torra områden måste 
kommissionen säkerställa en strikt 
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efterlevnad av den befintliga lagstiftningen.

Or. es

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 106
Artikel 3, stycke 1, led a

(a) den uppmätta eller förutspådda 
koncentrationen av alla de ämnen som anges 
i kolumn 1 i bilaga I till detta direktiv inte 
överstiger de kvalitetsnormer som anges i 
kolumn två i bilaga I,

(a) den uppmätta eller förutspådda 
koncentrationen av alla de ämnen som anges 
i kolumn 1 i bilaga I till detta direktiv inte 
överstiger de kvalitetsnormer som anges i 
kolumn två i bilaga I; om i en 
grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster den naturliga, 
geogent betingade halten av något 
förorenande ämne, för vilket det finns en 
grundvattenkvalitetsnorm enligt bilaga I 
eller för vilket det härletts en extra 
nationell grundvattenkvalitetsnorm enligt 
bilaga II, överskrider dessa värden skall de 
naturliga halterna plus de föreskrivna 
grundvattenkvalitetsnormerna markera 
övergången från god till dålig status,

Or. de

Motivering

Här utökas bestämmelserna för de naturliga halterna i grundvattnet – de så kallade 
bakgrundsvärdena – med ytterligare en nödvändig föreskrift. Eftersom det inte kan tas hänsyn 
till de högst olika naturliga halterna i Europa i samband med att kvalitetsnormer härleds 
måste det fastställas vad som händer om redan de naturliga halterna överstiger 
kvalitetsnormerna. Om så är fallet i någon grundvattenförekomst eller några 
grundvattenförekomster, då skall de förhöjda naturliga värdena tjäna som kvalitetsnorm. För 
att det skall kunna förhindras att man börjar använda eller lagra särskilt mycket ämnen som 
innehåller förorenande ämnen i områden där redan de naturliga halterna överstiger 
kvalitetsnormerna måste en vidare ackumulering av förorenande ämnen i grundvattnet 
förhindras.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 107
Artikel 3, stycke 1, led a

(a) den uppmätta eller förutspådda (a) den uppmätta eller förutspådda 
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koncentrationen av alla de ämnen som anges 
i kolumn 1 i bilaga I till detta direktiv inte 
överstiger de kvalitetsnormer som anges i 
kolumn två i bilaga I,

koncentrationen av alla de ämnen som anges 
i kolumn 1 i bilaga I till detta direktiv inte 
överstiger de kvalitetsnormer som anges i 
kolumn två i bilaga I; om i en 
grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster den naturliga, 
geogent betingade halten av något 
förorenande ämne, för vilket det finns en 
grundvattenkvalitetsnorm enligt bilaga I 
eller för vilket det härletts en extra 
nationell grundvattenkvalitetsnorm enligt 
bilaga II, överskrider dessa värden skall de 
naturliga halterna plus 20 % av 
grundkvalitetsnormens ursprungliga värde 
gälla som norm,

Or. de

Motivering

Här utökas bestämmelserna för de naturliga halterna i grundvattnet – de så kallade 
bakgrundsvärdena – med ytterligare en nödvändig föreskrift. Eftersom det inte kan tas hänsyn 
till de högst olika naturliga halterna i Europa i samband med att kvalitetsnormer härleds 
måste det fastställas vad som händer om redan de naturliga halterna överstiger 
kvalitetsnormerna. Om så är fallet i någon grundvattenförekomst eller några 
grundvattenförekomster, då skall de förhöjda naturliga värdena plus 20 % av det 
ursprungliga värdet tjäna som kvalitetsnorm. På så vis skall man å ena sidan ta hänsyn till 
utsläpp som till följd av mänsklig verksamhet är oundvikliga och å andra sidan förhindra att 
det börjar användas eller lagras särskilt mycket ämnen som innehåller förorenande ämnen i 
områden där redan de naturliga halterna överstiger kvalitetsnormerna.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 108
Artikel 3, stycke 1, led a

a) den uppmätta eller förutspådda 
koncentrationen av alla de ämnen som anges 
i kolumn 1 i bilaga I till detta direktiv inte 
överstiger de kvalitetsnormer som anges i 
kolumn två i bilaga I,

a) den uppmätta, beräknade eller 
förutspådda koncentrationen av alla de 
ämnen som anges i kolumn 1 i bilaga I till 
detta direktiv inte överstiger de 
kvalitetsnormer som anges i kolumn två i 
bilaga I,

Or. nl

Motivering

Koncentrationen beräknas och förutspås på basis av interpolering och/eller extrapolering.
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Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 109
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Överensstämmelse med normerna skall 
baseras på en jämförelse med det 
aritmetiska medelvärdet av 
övervakningsvärdena för varje 
provtagningspunkt i den 
grundvattenförekomst eller den grupp av 
grundvattenförekomster som enligt de 
analyser som skall utföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG klassificerats som 
hotad. Mätvärden som stammar från 
enskilda provtagningspunkter och inte 
uppfyller normen skall endast i sådana fall 
vara utslagsgivande för klassificeringen om 
denna provtagningspunkt enligt sakkunnig 
prövning i enlighet med bilaga IA befunnits 
vara representativ för den belastning 
grundvattenförekomsten eller en del av den 
är utsatt för. Medlemsstaterna skall i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som skall upprättas enligt artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EG offentliggöra sin 
bedömning av den kemiska statusen hos 
samtliga grundvattenförekomster och ange 
på vilket sätt ett överskridande vid en 
enskild provtagningspunkt påverkar den 
totala klassificeringen av den berörda 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster. Medlemsstaterna 
skall anta rättsligt bindande bestämmelser 
för klassificeringen av en 
grundvattenförekomsts kemiska status som 
god. 

Or. de

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 110
Artikel 3, led ba (nytt)

(ba) De nya medlemsstaterna skall uppfylla 
kraven i nitratdirektivet (91/676/EEG) och 
växtskyddsmedelsdirektivet (91/414/EEG) 
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och se till att dricksvattenförsörjningen 
skyddas i enlighet med artikel 7 och 
artikel 4.1 c i direktiv 2000/60/EG och att 
kvaliteten förbättras för att man skall 
kunna reducera den vattenrening som är 
nödvändig för uppfyllandet av normerna 
enligt direktiv 80/778/EEG, ändrat genom 
direktiv 98/83/EG.

Or. en

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 111
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Efterlevnaden av normerna skall 
utvärderas för varje provtagningspunkt 
genom att de genomsnittliga 
övervakningsvärdena vid den aktuella 
provtagningspunkten jämförs med 
normerna för god status och 
tröskelvärdena för andra förorenande 
ämnen. Överträdelser av tröskelvärdena 
måste resultera i åtgärder inom ramen för 
åtgärdsprogrammet.

Or. en

Motivering

Denna punkt omnämns i bilaga I, fotnot 22. Den är emellertid alltför viktig för att återfinnas i 
en fotnot till en bilaga. Utvärderingen av uppmäta data i förhållande till normerna kan 
diskuteras i en annan artikel eller bilaga. Utvärderingsmetoden måste även vara tillämplig på 
andra förorenande ämnen. Det framgår inte tydligt av fotnoten hur utvärderingen skall ske i 
förhållande till normerna. Man måste undvika att datautjämning orsakar flaskhalsar som kan 
förbises. Därför läggs denna text in som ett stycke i artikel 3.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 112
Artikel 3, stycke 1a (nytt)

Vid platser med gamla föroreningar skall 
en utvärdering av 
grundvattenföroreningarna företas av 
behörig myndighet efter en bedömning som 
baseras på riskerna för hälsa och miljö, 
men den skall inte beaktas vid 
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utvärderingen av vattenförekomstens 
status. Kriterierna för utvärdering och 
återställande av platsen skall inbegripas i 
den förvaltningsplan som avses i artikel 13 
i direktiv 2000/60/EG.
För platsens återställande kan 
åtgärdsprogrammet innehålla 
återställningsåtgärder samt åtgärder för att 
undvika att föroreningarna sprids. Denna 
bestämmelse skall gälla utan att 
tillämpningen av artikel 4.4 och 4.5 i 
direktiv 2000/60/EG påverkas.

Or. fr

Motivering

Ramdirektivet för vatten föreskriver inga ”återställningsprogram” utan i stället 
”åtgärdsprogram” med insatser som skall göras för att målen i förvaltningsplanen skall 
uppnås.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 113
Artikel 3, led ba (nytt)

ba) grundvattenförekomster som betecknas 
som vattenförekomster enligt artikel 7.1 i 
direktiv 2000/60/EG1 också uppfyller 
kraven enligt artikel 7.2 i samma direktiv.
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.

Or. nl

Motivering

Led b måste kompletteras. Hänvisningen i led b till bilaga V i ramdirektivet för vatten är inte 
tillräcklig mot bakgrund av dricksvattenförsörjningen.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête och Chris Davies 

Ändringsförslag 114
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Bedömningen av grundvattnets kemiska 
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status
1. Medlemsstaterna skall klassificera den 
kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst som god om 
kvalitetsnormerna och tröskelvärdena för 
grundvatten inte överskridits vid någon av 
de övervakningspunkter som i enlighet med 
artikel 8 och bilaga V i direktiv 2000/60/EG 
upprättats för bedömningar av 
grundvattnets kemiska status.
2. Om en kvalitetsnorm eller ett 
tröskelvärde för grundvatten överskridits 
vid en övervakningspunkt skall 
medlemsstaterna undersöka huruvida 
överskridandet innebär att
(i) ett eller flera av de villkor för god 
kemisk status som anges i tabell 2.3.2 i 
bilaga V i direktiv 2000/60/EG inte 
uppfylls, eller
(ii) att dricksvattenförsörjningen inte är 
skyddad i enlighet med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EG.
3. Den kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst skall bedömas som 
otillfredsställande endast om det vid den 
undersökning som avses i punkt 2 
konstateras att ett eller flera av villkoren i 
punkt 2 i eller punkt 2 ii är tillämpliga.

Or. en

Motivering

De tekniska svårigheterna att förstå vad som pågår i grundvattnet i markens undre skikt är 
enorma. Exempelvis kan den grundvattenkvalitet som konstateras när man borrar på ett visst 
ställe och ner till ett visst djup av en grundvattenförekomst skilja sig helt från kvaliteten bara 
några meter bort. 

Detta ändringsförslag skall se till att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att 
bedöma huruvida de villkor som krävs för god kemisk status hos grundvattnet är uppfyllda. 
Förslaget baseras på ett undersökande tillvägagångssätt som skall möjliggöra en förnuftig 
och platsspecifik bedömning av en grundvattenförekomsts verkliga tillstånd och innehåller 
även ett villkor för skydd av dricksvattenförsörjningen i enlighet med ramdirektivet för vatten.
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Ändringsförslag från Linda McAvan 

Ändringsförslag 115
Artikel 3a (ny) 

Artikel 3a
Bedömningen av grundvattnets kemiska 
status
1. Medlemsstaterna skall klassificera den 
kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst som god om 
kvalitetsnormerna och tröskelvärdena för 
grundvatten inte överskridits vid någon av 
de övervakningspunkter som i enlighet med 
artikel 8 och bilaga V i direktiv 2000/60/EG 
upprättats för bedömningar av 
grundvattnets kemiska status.
2. Om en kvalitetsnorm eller ett 
tröskelvärde för grundvatten överskridits 
vid en övervakningspunkt skall 
medlemsstaterna undersöka huruvida 
överskridandet innebär att
(i) ett eller flera av de villkor för god 
kemisk status som anges i tabell 2.3.2 i 
bilaga V i direktiv 2000/60/EG inte 
uppfyllts, eller
(ii) att dricksvattenförsörjningen inte är 
skyddad i enlighet med artikel 7 i 
direktiv 2000/60/EG.
3. Den kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst skall bedömas som 
otillfredsställande endast om det vid den 
undersökning som avses i punkt 2 
konstateras att ett eller flera av villkoren i 
punkt 2 i eller punkt 2 ii är tillämpliga.

Or. en

Motivering

De tekniska svårigheterna att förstå vad som pågår i grundvattnet i markens undre skikt är 
enorma. Exempelvis kan den grundvattenkvalitet som konstateras när man borrar på ett visst 
ställe och ner till ett visst djup av en grundvattenförekomst skilja sig helt från kvaliteten bara 
några meter bort.

Detta ändringsförslag skall se till att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att 
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bedöma huruvida de villkor som krävs för god kemisk status hos grundvattnet är uppfyllda. 
Förslaget baseras på ett undersökande tillvägagångssätt som skall möjliggöra en förnuftig 
och platsspecifik bedömning av en grundvattenförekomsts verkliga tillstånd och innehåller 
även ett villkor för skydd av dricksvattenförsörjningen i enlighet med ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 116
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Bedömningen av grundvattnets kemiska 
status
1. Medlemsstaterna skall klassificera den 
kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst som god om 
kvalitetsnormerna och tröskelvärdena för 
grundvatten inte överskridits vid någon av 
de övervakningspunkter som i enlighet med 
artikel 8 och bilaga V i direktiv 2000/60/EG 
upprättats för bedömningar av 
grundvattnets kemiska status.
2. Om en kvalitetsnorm eller ett 
tröskelvärde för grundvatten överskridits 
vid en övervakningspunkt skall 
medlemsstaterna undersöka huruvida 
överskridandet innebär att
(i) ett eller flera av de villkor för god 
kemisk status som anges i tabell 2.3.2 i 
bilaga V i direktiv 2000/60/EG inte 
uppfyllts, eller
(ii) att dricksvattenförsörjningen inte är 
skyddad i enlighet med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EG.
3. Den kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst skall bedömas som 
otillfredsställande endast om det vid den 
undersökning som avses i punkt 2 
konstateras att ett eller flera av villkoren i 
punkt 2 i eller punkt 2 ii är tillämpliga.

Or. en

Motivering

De tekniska svårigheterna att förstå vad som pågår i grundvattnet i markens undre skikt är 
enorma. Exempelvis kan den grundvattenkvalitet som konstateras när man borrar på ett visst 



PE 350.247v01-00 30/97 AM\550205SV.doc

SV

ställe och ner till ett visst djup av en grundvattenförekomst skilja sig helt från kvaliteten bara 
några meter bort. 

Detta ändringsförslag skall se till att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att 
bedöma huruvida de villkor som krävs för god kemisk status hos grundvattnet är uppfyllda. 
Förslaget baseras på ett undersökande tillvägagångssätt som skall möjliggöra en förnuftig 
och platsspecifik bedömning av en grundvattenförekomsts verkliga tillstånd och innehåller 
även ett villkor för skydd av dricksvattenförsörjningen i enlighet med ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 117
Artikel 3a (ny)

Artikel 3a
Bedömningen av grundvattnets kemiska 
status
1. Medlemsstaterna skall klassificera den 
kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst som god om 
kvalitetsnormerna och tröskelvärdena för 
grundvatten inte överskridits vid någon av 
de övervakningspunkter som i enlighet med 
artikel 8 och bilaga V i direktiv 2000/60/EG 
upprättats för bedömningar av 
grundvattnets kemiska status.
2. Om en kvalitetsnorm eller ett 
tröskelvärde för grundvatten överskridits 
vid en övervakningspunkt skall 
medlemsstaterna undersöka huruvida 
överskridandet innebär att
(i) ett eller flera av de villkor för god 
kemisk status som anges i tabell 2.3.2 i 
bilaga V i direktiv 2000/60/EG inte 
uppfyllts, eller
(ii) att dricksvattenförsörjningen inte är 
skyddad i enlighet med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EG.
3. Den kemiska statusen hos en 
grundvattenförekomst skall bedömas som 
otillfredsställande endast om det vid den 
undersökning som avses i punkt 2 
konstateras att ett eller flera av villkoren i 
punkt 2 i eller punkt 2 ii är tillämpliga.

Or. en
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Motivering

Detta ändringsförslag skall se till att medlemsstaterna vidtar nödvändiga åtgärder för att 
bedöma huruvida de villkor som krävs för god kemisk status hos grundvattnet är uppfyllda. 
Förslaget baseras på ett undersökande tillvägagångssätt som skall möjliggöra en förnuftig 
och platsspecifik bedömning av en grundvattenförekomsts verkliga tillstånd och innehåller 
även ett villkor för skydd av dricksvattenförsörjningen i enlighet med ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 118
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 22 
december 2005 fastställa tröskelvärden för 
varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG och bilaga II till 
direktiv 2000/60/EG och i enlighet med en 
gemensam EU-ram för fastställande av 
tröskelvärden skall medlemsstaterna 
fastställa tröskelvärden för varje förorenande 
ämne för vilket det har konstaterats att det 
inom deras territorium bidrar till att en 
grundvattenförekomst eller grupper av 
grundvattenförekomster riskerar att inte 
uppnå god kemisk grundvattenstatus. 
Medlemsstaterna skall åtminstone fastställa 
tröskelvärden för alla förorenande ämnen 
som anges i del A.1 och A.2 i bilaga III i 
detta direktiv och för vilka detta 
konstaterande gjorts. Dessa tröskelvärden 
skall bland annat användas för att genomföra 
en översyn av grundvattnets status i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med hänsyn till specifika nationella 
och regionala betingelser. 

Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
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bilaga till direktivet.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 119
Artikel 4, punkt 1, stycke 1 

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 22 
december 2005 fastställa tröskelvärden för 
varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG och bilaga II till 
direktiv 2000/60/EG och i enlighet med en 
gemensam EU-ram för fastställande av 
tröskelvärden skall medlemsstaterna 
fastställa tröskelvärden för varje förorenande 
ämne för vilket det har konstaterats att det 
inom deras territorium bidrar till att en 
grundvattenförekomst eller grupper av 
grundvattenförekomster riskerar att inte 
uppnå god kemisk grundvattenstatus. 
Medlemsstaterna skall åtminstone fastställa 
tröskelvärden för alla förorenande ämnen 
som anges i del A.1 och A.2 i bilaga III i 
detta direktiv och för vilka detta 
konstaterande gjorts. Dessa tröskelvärden 
skall bland annat användas för att genomföra 
en översyn av grundvattnets status i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med hänsyn till specifika nationella 
och regionala betingelser. 

Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 120
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 1. På grundval av den analys som skall 
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genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 22 
december 2005 fastställa tröskelvärden för 
varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och bilaga II till direktiv 
2000/60/EG och i enlighet med en 
gemensam EU-ram för fastställande av 
tröskelvärden, baserad på ämnenas 
naturliga bakgrundskoncentrationer, skall 
medlemsstaterna senast den 22 december 
2005 fastställa tröskelvärden för varje 
förorenande ämne för vilket det har 
konstaterats att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster riskerar 
att inte uppnå god kemisk 
grundvattenstatus. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för alla
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv och för vilka 
detta konstaterande gjorts. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 121
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i 
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i 
bilaga II till direktiv 2000/60/EG och i 
enlighet med det förfarande som beskrivs i 
bilaga II till föreliggande direktiv, baserat 
på ämnenas naturliga 
bakgrundskoncentrationer, skall 
medlemsstaterna senast den 
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för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

I artikel 4.1 anges att hänsyn skall tas till de ekonomiska och sociala kostnaderna vid 
fastställandet av tröskelvärden. Naturliga bakgrundskoncentrationer utgör emellertid 
grunden för tröskelvärdena. Ekonomiska och sociala kostnader kan beaktas då man avgör om 
åtgärder skall vidtas eller ej men inte för att fastställa tröskelvärden. Dessa överväganden 
skall även läggas till bilaga III, del B, punkt 2.3.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 122
Artikel 4, punkt 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 22 
december 2005 fastställa tröskelvärden för 
varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. 

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och bilaga II till direktiv 
2000/60/EG och i enlighet med en 
gemensam EU-ram för fastställande av 
tröskelvärden skall medlemsstaterna senast 
sex månader efter att detta direktiv trätt i 
kraft fastställa tröskelvärden för varje 
förorenande ämne för vilket det har 
konstaterats att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster riskerar 
att inte uppnå god kemisk 
grundvattenstatus.

Medlemsstaterna skall åtminstone fastställa 
tröskelvärden för de förorenande ämnen som 
anges i del A.1 och A.2 i bilaga III i detta 
direktiv. Dessa tröskelvärden skall bland 
annat användas för att genomföra en översyn 

Medlemsstaterna skall åtminstone fastställa 
tröskelvärden för alla förorenande ämnen 
som anges i del A.1 och A.2 i bilaga III i 
detta direktiv. Dessa tröskelvärden skall 
bland annat användas för att genomföra en 
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av grundvattnets status i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

översyn av grundvattnets status i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.

Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 123
Artikel 4, punkt 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 
i bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn 
till de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den 
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 
i bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv, skall 
medlemsstaterna senast den 
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. nl
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Motivering

Ekonomiska och sociala kostnader är oviktiga när det gäller att fastställa tröskelvärden. 
Däremot är dessa kostnader viktiga när det gäller att fastställa åtgärder som kommer från 
ramdirektivet för vatten.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 124
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet med 
det förfarande som beskrivs i bilaga II till 
föreliggande direktiv och med hänsyn till de 
ekonomiska och sociala kostnaderna, skall 
medlemsstaterna senast den 
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG och i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv skall 
medlemsstaterna senast den 
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. da

Motivering

Möjligheten att blanda in ekonomiska hänsyn när medlemsstaterna fastställer tröskelvärden 
som är ett mål för grundvattenkvaliteten kan undergräva ramdirektivet för vatten. 
Tröskelvärden skall fastställas utifrån kvalitetshänsyn och inte utifrån den aktuella eller 
kortsiktiga viljan att göra ekonomiska investeringar.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 125
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
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2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i 
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn till 
de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den
22 december 2005 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i 
bilaga II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet 
med det förfarande som beskrivs i bilaga II 
till föreliggande direktiv och med hänsyn till 
de ekonomiska och sociala kostnaderna, 
skall medlemsstaterna senast den
22 december 2006 fastställa tröskelvärden 
för varje förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

Or. es

Motivering

I artikel 4.1 fastställs den 22 december 2005 som slutdatum för fastställandet av 
tröskelvärden och den 22 juni 2006 som slutdatum för att översända uppgifter om detta till 
kommissionen (artikel 4.2).

Dessa datum är alltför tidigt satta eftersom man för att kunna fastställa tröskelvärden först 
måste fastställa den naturliga koncentrationerna (eller grundkoncentrationer) och med tanke 
på de sociala och ekonomiska kostnaderna av sådana fastställanden. Det är ologiskt att slå 
fast sådana datum när systemen för övervakning av den kemiska vattenkvaliteten enligt 
ramdirektivet för vatten (artikel 8.2) skall fastställas senast i december 2006.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 126
Artikel 4, punkt 1, stycke 1

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet med 
det förfarande som beskrivs i bilaga II till 
föreliggande direktiv och med hänsyn till de 
ekonomiska och sociala kostnaderna, skall 
medlemsstaterna senast den 22 december 
2005 fastställa tröskelvärden för varje 

1. På grundval av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II till direktiv 2000/60/EG, i enlighet med 
det förfarande som beskrivs i bilaga II till 
föreliggande direktiv och med hänsyn till de 
ekonomiska och sociala kostnaderna, skall 
medlemsstaterna senast den 22 december 
2005 fastställa tröskelvärden för varje 
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förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG.

förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium 
bidrar till att en grundvattenförekomst eller 
grupper av grundvattenförekomster bedöms 
vara i farozonen. Medlemsstaterna skall 
åtminstone fastställa tröskelvärden för de 
förorenande ämnen som anges i del A.1 och 
A.2 i bilaga III i detta direktiv. Dessa 
tröskelvärden skall bland annat användas för 
att genomföra en översyn av grundvattnets 
status i enlighet med bestämmelserna i 
artikel 5.2 i direktiv 2000/60/EG. Om i en 
grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster den naturliga, 
geogent betingade halten av något 
förorenande ämne, för vilket det härletts en 
nationell grundvattenkvalitetsnorm enligt 
bilaga II, överskrider dessa värden skall de 
naturliga halterna gälla som 
grundvattenkvalitetsnorm.

Or. de

Motivering

Här utökas bestämmelserna för de naturliga halterna i grundvattnet – de så kallade geogena 
bakgrundsvärdena – med ytterligare en nödvändig föreskrift. Om de geogena 
bakgrundsvärdena i en grundvattenförekomst överskrider grundvattenkvalitetsnormerna bör 
de förhöjda bakgrundsvärdena tjäna som kvalitetsnorm.

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 127
Artikel 4, punkt 1a (ny)

1a. För grundvattenförekomster inom ett 
internationellt avrinningsdistrikt utvecklar 
berörda medlemsstater, med deras särskilda 
nationella och regionala förhållanden som 
utgångspunkt, tillsammans 
kvalitetsnormer, tröskelvärden och 
bedömningsmetoder för att tillhandahålla 
kriterier för bedömning av 
grundvattenförekomsters kemiska status.
Om medlemsstaterna inte lyckas enas kan 
de lägga fram problemet i enlighet med 
artikel 12 i direktiv 2000/60/EG för 
kommissionen som tar ställning inom 
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sex månader.

Or. nl

Motivering

Oenighet medlemsstaterna emellan får inte leda till passivitet.

Ändringsförslag från Françoise Grossetête

Ändringsförslag 128
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna får föreskriva att man vid 
fastställandet av tröskelvärdena beaktar de 
halter av naturligt förekommande ämnen 
som konstaterats i vattnet.

Or. fr

Motivering

Vid fastställandet av tröskelvärden bör hänsyn tas till naturliga halter i vattnet så att inte ny 
mänsklig verksamhet utesluts.

Ändringsförslag från Marie-Noëlle Lienemann

Ändringsförslag 129
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)

Medlemsstaterna får föreskriva att man vid 
fastställandet av tröskelvärdena beaktar de 
halter av naturligt förekommande ämnen 
som konstaterats i vattnet.

Or. fr

Motivering

Naturliga halter i vattnet måste beaktas vid fastställandet av tröskelvärden så att man inte 
utesluter ny mänsklig verksamhet. Man kan således inte helt godtyckligt fastställa 
tröskelvärdet (eller kvalitetsnormen) till den naturligt förekommande halten i vattnet, såsom 
föredraganden gör i ändringsförslag 15.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 130
Artikel 4, punkt 1, stycke 1a (nytt)



PE 350.247v01-00 40/97 AM\550205SV.doc

SV

Om medlemsstaterna väljer att fastställa 
tröskelvärden skall de regionala organen 
för vattenförvaltning kunna sänka dessa 
värden om det krävs för att miljömålen 
enligt direktiv 2000/60/EG skall kunna 
uppnås i respektive avrinningsdistrikt.

Or. es

Motivering

Om medlemsstaterna väljer att fastställa tröskelvärden skall de regionala organen för 
vattenförvaltning kunna sänka dessa värden för att beakta känsliga områden i 
avrinningsdistrikten inom sitt behörighetsområde, när detta krävs för att de fastställda 
miljömålen skall kunna uppås. Denna åtgärd är i linje med ramdirektivet om vatten, och det 
skulle kunna vara lämpligt att inlemma den i direktivet om grundvatten.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 131
Artikel 4, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 
överlämna en förteckning över alla 
förorenande ämnen för vilka de har fastställt 
tröskelvärden till kommissionen. För varje 
förorenande ämne i förteckningen skall 
medlemsstaterna också överlämna de 
uppgifter som anges i del B i bilaga III till 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.

Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.
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Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 132
Artikel 4, punkt 2

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

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 
överlämna en förteckning över alla 
förorenande ämnen för vilka de har fastställt 
tröskelvärden till kommissionen. För varje 
förorenande ämne i förteckningen skall 
medlemsstaterna också överlämna de 
uppgifter som anges i del B i bilaga III till 
detta direktiv.

Or. en

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 133
Artikel 4, punkt 2 

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

2. Medlemsstaterna skall i enlighet med 
förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt 
överlämna en förteckning över alla 
förorenande ämnen för vilka de har fastställt 
tröskelvärden till kommissionen. För varje 
förorenande ämne i förteckningen skall 
medlemsstaterna också överlämna de 
uppgifter som anges i del B i bilaga III till 
detta direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.

Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.
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Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 134
Artikel 4, punkt 2

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

2. Senast den 22 juni 2006 skall 
medlemsstaterna överlämna en förteckning 
över alla förorenande ämnen som skall 
mätas.

Or. da

Motivering

Principen med gränsvärden innebär att växtskyddsmedel kan fortsätta att användas även om 
ämnet har konstaterats i grundvattnet, förutsatt att det inte överstiger 0,1 mg per liter. Detta 
innebär alltså ett permanent tillstånd att förorena. Ändringsförslaget gör upp med denna 
princip. I stället skall det vidtas åtgärder så snart en förorening konstaterats utifrån den 
minsta mätbara nivån.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 135
Artikel 4, punkt 3, stycke 1

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

3. På grundval av de sammanfattningar som 
medlemsstaterna offentliggjort i enlighet 
med punkt 2 får kommissionen offentliggöra 
en rapport, om så lämpligt åtföljd av ett 
förslag till lagstiftning om ändring av detta 
direktiv.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.
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Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 136
Artikel 4, punkt 3, stycke 1

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 137
Artikel 4, punkt 3, stycke 1 

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

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

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skall skärpa och förenkla kommissionens förslag genom att tydligt ålägga 
medlemsstaterna att följa en uppsättning gemensamma EU-kriterier för fastställande av 
tröskelvärden. Till skillnad från gemensamma EU-normer kommer detta att skapa en flexibel 
men obligatorisk EU-ram för skydd av grundvatten, inom vilken medlemsstaterna kommer att 
kunna identifiera större hot mot grundvattenförekomster med utgångspunkt i specifika 
nationella och regionala betingelser.
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Den ”gemensamma EU-ramen för fastställande av tröskelvärden” måste upprättas i en 
bilaga till direktivet.

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 138
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
Översyn av förteckningen över 
grundvattenkvalitetsnormer som skall 
fastställas på gemenskapsnivå
Första gången tre år efter utgången av den 
tidsfrist som avses i artikel 4.2 och därefter 
med sex års mellanrum skall kommissionen
– se över förteckningen över de 
grundvattenkvalitetsnormer som skall 
fastställas på gemenskapsnivå (bilaga I) 
och därvidlag i synnerhet beakta den 
information som medlemsstaterna skall 
tillhandahålla enligt artikel 4.2, 
vetenskapliga och tekniska framsteg samt 
ett yttrande från den kommitté som avses i 
artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG,
– utarbeta en sammanfattande rapport och 
om nödvändigt lägga fram förslag till ett 
direktiv om ändring av förteckningen över 
förorenande ämnen och/eller tillhörande 
koncentrationer av förorenande ämnen 
samt en förteckning som skall ersätta 
bilaga I i direktiv 80/68/EEG, i enlighet 
med förfarandet i artikel 251 i fördraget.

Or. de

Motivering

Utan denna ändring skulle ämnena i bilaga I till direktiv 80/68/EEG inte längre beaktas när 
det direktivet upphöra att gälla 2013.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 139
Artikel 4a (ny)

Artikel 4a
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För att ett minsta mått av enhetligt skydd 
för grundvattnet skall kunna garanteras 
skall det för vissa ämnen fastställas 
enhetliga tröskelvärden [om 
ändringsförslag 9 går igenom: 
grundvattenkvalitetsnormer] som om de 
överskrids innebär att grundvattnets 
kemiska status inte längre är god.

Or. de

Motivering

Uppfattningen att varje medlemsstat efter eget godtycke bör fastställa vilka tröskelvärden och 
koncentrationer för definitionen av god kemisk grundvattenstatus som skall tillämpas är 
oförenlig med vattendirektivets mål att nå fram till en god kemisk grundvattenstatus över hela 
Europa. Olika tröskelvärden i medlemsstaterna leder ofrånkomligen till snedvridningar av 
konkurrensen. Oproportionerliga krav kan undvikas genom tillämpning av artikel 4.5 och 4.7 
i vattendirektivet.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 140
Artikel 5

Kriterier för identifiering av betydande och 
ihållande uppåtgående trender och för 
fastställande av utgångspunkter för att 
motverka trender.

utgår

Medlemsstaterna skall, i enlighet med 
bilaga IV i föreliggande direktiv, identifiera 
alla betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.
För de grundvattenförekomster för vilka 
det identifieras betydande och ihållande 
uppåtgående trender avseende 
koncentrationen av förorenande ämnen 
skall medlemsstaterna motverka trenden 
med hjälp av det åtgärdsprogram som avses 
i artikel 11 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
successivt minska föroreningen av 
grundvattnet.
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Or. da

Motivering

Eftersom vi bör arbeta med minsta mätbara föroreningsnivå och vidta omedelbara åtgärder 
då aktiva ingredienser konstaterats i grundvattnet finns det ingen anledning att bedöma om 
det rör sig om uppåtgående trender.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 141
Artikel 5, rubriken

Kriterier för identifiering av betydande och 
ihållande uppåtgående trender och för 
fastställande av utgångspunkter för att 
motverka trender.

Motverkande av trender.

Or. en

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 142
Artikel 5, rubriken

Kriterier för identifiering av betydande och 
ihållande uppåtgående trender och för 
fastställande av utgångspunkter för att 
motverka trender.

Motverkande av trender.

Or. en

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 143
Artikel 5, rubriken

Kriterier för identifiering av betydande och 
ihållande uppåtgående trender och för 
fastställande av utgångspunkter för att 
motverka trender.

Kriterier för identifiering av betydande och 
ihållande uppåtgående trender när det gäller 
förorenande ämnen, för detektion av en 
betydande minskning av vattenreserverna 
och för fastställande av utgångspunkter för 
att motverka trender.

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i ramdirektivet om vatten för att kunna uppfylla 
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kraven i det nya förslaget till direktiv. De kan bara fastställa trender om de har adekvata, 
rigorösa och insynsvänliga system för övervakning av grundvattenförekomsterna.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 144
Artikel 5, stycke -1 (ny)

-1. För att fastställa trender och 
utgångspunkter för att motverka trender 
måste medlemsstaterna ha tillgång till 
övervakningsprogram i enlighet med 
bestämmelserna i artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG, så att de kan 
kontrollera alla punkter för uttag av vatten 
som används som dricksvatten och inom 
jordbruket, i synnerhet punkter för uttag av 
vatten för fler än 50 personer, samt göra en 
inventering av dessa och registrera dem i 
en öppen och tillgänglig förteckning.

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i ramdirektivet om vatten för att kunna uppfylla 
kraven i det nya förslaget till direktiv. De kan bara fastställa trender om de har adekvata, 
rigorösa och insynsvänliga system för övervakning av grundvattenförekomsterna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 145
Artikel 5, stycke 1

Medlemsstaterna skall, i enlighet med bilaga 
IV i föreliggande direktiv, identifiera alla 
betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och fastställa 
utgångspunkter för att motverka dessa 
trender.

Medlemsstaterna skall, i enlighet med bilaga 
IV i föreliggande direktiv, identifiera alla 
betydande och ihållande uppåtgående 
trender avseende koncentrationer av 
förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster eller grupper av 
grundvattenförekomster och därvidlag 
beakta den översyn av miljökonsekvenserna 
av mänsklig verksamhet som avses i 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG.

Or. en
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Motivering

Eftersom direktivets mål är att motverka betydande och ihållande uppåtgående trender när 
det gäller förorening av grundvatten bör utgångspunkten för motverkande av trender vara 
den punkt då en trend konstaterats statistiskt, vilket stämmer bättre överens med definitionen i 
artikel 2. Dessutom bör de uppgifter som lämnas inom ramen för vattendirektivet (artikel 5) 
avseende mänsklig inverkan på ett avrinningsområde användas för att man på ett effektivt sätt 
skall kunna fastställa och förutse trender.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 146
Artikel 5, stycke 2a (nytt)

Om nödvändigt skall medlemsstaterna 
fastställa kompletterande 
grundvattenkvalitetsnormer i enlighet med 
artikel 3 och bilaga II för varje ytterligare 
förorenande ämne för vilket det har 
fastställts att det inom deras territorium i 
avgörande grad bidrar till att en 
grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster måste bedömas 
vara i farozonen. Dessa 
grundvattenkvalitetsnormer skall bland 
annat användas för att genomföra en 
översyn av grundvattnets status i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5.2 i direktiv 
2000/60/EG. Medlemsstaterna skall anta 
rättsligt bindande bestämmelser för 
klassificeringen av en 
grundvattenförekomst med avseende på den 
trend den uppvisar. Medlemsstaterna skall i 
de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som skall upprättas enligt artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EG offentliggöra sin 
bedömning av den kemiska statusen hos 
samtliga grundvattenförekomster och ange 
på vilket sätt ett överskridande vid en 
enskild provtagningspunkt påverkar den 
totala klassificeringen av den berörda 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster.

Or. de
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Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 147
Artikel 5, stycke 2

För de grundvattenförekomster för vilka 
det identifieras betydande och ihållande 
uppåtgående trender avseende 
koncentrationen av förorenande ämnen 
skall medlemsstaterna motverka trenden 
med hjälp av det åtgärdsprogram som avses i 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
successivt minska föroreningen av 
grundvattnet.

Medlemsstaterna skall motverka trenden 
med hjälp av det åtgärdsprogram som avses i 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
successivt minska föroreningen av 
grundvattnet.

Or. en

Motivering

Eftersom direktivets mål är att motverka betydande och ihållande uppåtgående trender när 
det gäller förorening av grundvatten bör utgångspunkten för motverkande av trender vara 
den punkt då en trend konstaterats statistiskt, vilket stämmer bättre överens med definitionen i 
artikel 2. Dessutom bör de uppgifter som lämnas inom ramen för vattendirektivet (artikel 5) 
avseende mänsklig inverkan på ett avrinningsområde användas för att man på ett effektivt sätt 
skall kunna fastställa och förutse trender.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 148
Artikel 5, stycke 2, ersätter ändringsförslag 23 från föredraganden

För de grundvattenförekomster för vilka det 
identifieras betydande och ihållande 
uppåtgående trender avseende 
koncentrationen av förorenande ämnen skall 
medlemsstaterna motverka trenden med 
hjälp av det åtgärdsprogram som avses i 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
successivt minska föroreningen av 
grundvattnet.

För de grundvattenförekomster för vilka det 
identifieras betydande och ihållande 
uppåtgående trender avseende 
koncentrationen av förorenande ämnen i 
förhållande till baslinjekoncentrationen 
skall medlemsstaterna motverka trenden 
med hjälp av det åtgärdsprogram som avses i 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EG i syfte att 
successivt minska föroreningen av 
grundvattnet och förhindra en försämring.

Or. xm
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Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 149
Artikel 5, stycke 2a (nytt)

En särskild trendbedömning skall göras 
och åtgärder för att motverka trender skall 
vidtas för relevanta förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster som har drabbats 
av utsläpp från punktkällor, i syfte att se till 
att föroreningsplymer från en förorenad 
tomt inte sprider sig till ett angivet område 
och försämrar grundvattenförekomstens 
kemiska status.

Or. en

Motivering

En ny punkt från bilaga IV läggs till i syfte att undvika att lokala utsläpp eller utsläpp från 
punktkällor döljs genom att man beräknar ett medeltal med icke förorenade 
övervakningsplatser i större grundvattenförekomster.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 150
Artikel 5, stycke 2a (nytt)

En särskild trendbedömning skall göras 
och åtgärder för att motverka trender skall 
vidtas för relevanta förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster som har drabbats 
av utsläpp från punktkällor, i syfte att se till 
att föroreningsplymer från en förorenad 
tomt inte sprider sig till ett angivet område 
och försämrar grundvattenförekomstens 
kemiska status.

Or. en

Motivering

En ny punkt från bilaga IV i vattendirektivet läggs till i syfte att undvika att lokala utsläpp 
eller utsläpp från punktkällor döljs genom att man beräknar ett medeltal med icke förorenade 
övervakningsplatser i större grundvattenförekomster.
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Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 151
Artikel 5, stycke 2a (nytt)

De behöriga myndigheterna måste i 
enlighet med principen om integrerad 
förvaltning av ytvatten- och 
grundvattenförekomster övervaka allt 
eventuellt överutnyttjande av akvifererna 
samt effekterna av sänkta vattennivåer i 
koncentrationer av förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster, våtmarker och 
skyddade områden, och vid behov föreslå 
konstgjord påfyllning av den aktuella 
grundvattenförekomsten.

Or. es

Motivering

Medlemsstaterna måste följa bestämmelserna i ramdirektivet om vatten för att kunna uppfylla 
kraven i det nya förslaget till direktiv. De kan bara fastställa trender om de har adekvata, 
rigorösa och insynsvänliga system för övervakning av grundvattenförekomsterna.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 152
Artikel 6, rubriken

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra utsläpp av 
förorenande ämnen i grundvattnet

Or. en

Motivering

I det nya grundvattendirektivet bör det upprättas en förteckning över ämnen som skall 
hindras från att komma ut i grundvattnet.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 153
Artikel 6, rubriken

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra eller begränsa utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvattnet
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Or. en

Motivering

Att skydda grundvattnet mot föroreningar är långt effektivare än att försöka använda 
gemensamma standarder som grund för att återställa förorenat grundvatten. Kommissionens 
förslag lyckas inte fullt ut bevara det skydd som för närvarande ges av 1980 års 
grundvattendirektiv. Dessa ändringar till artikel 6 är därför av avgörande betydelse för 
grundvattenskyddet i hela EU. Den ändrade titeln ligger närmare ordalydelsen i artikel 4 i 
vattendirektivet.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 154
Artikel 6, rubriken 

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra eller begränsa utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvattnet

Or. en

Motivering

Att skydda grundvattnet mot föroreningar är långt effektivare än att försöka använda 
gemensamma standarder som grund för att återställa förorenat grundvatten. Kommissionens 
förslag lyckas inte fullt ut bevara det skydd som för närvarande ges av 1980 års 
grundvattendirektiv. Dessa ändringar till artikel 6 är därför av avgörande betydelse för 
grundvattenskyddet i hela EU. Den ändrade titeln ligger närmare ordalydelsen i artikel 4 i 
vattendirektivet.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 155
Artikel 6, rubriken

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra eller begränsa utsläpp 
av förorenande ämnen i grundvattnet

Or. en

Motivering

Den ändrade titeln ligger närmare ordalydelsen i artikel 4 i vattendirektivet. 
Medlemsstaterna måste koncentrera sig på att förhindra utsläpp av farliga föroreningar.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin

Ändringsförslag 156
Artikel 6
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Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Förutom de grundläggande åtgärderna 
som beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 
2000/60/EG skall medlemsstaterna se till 
att åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande 
ämnen som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i 
det direktivet indirekt släpps ut i 
grundvatten.

EU och medlemsstaterna skall förhindra 
utsläpp av ämnen som uppfyller kriterierna 
i bilaga IIIa genom följande åtgärder:

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 
i det direktivet innehålla en bestämmelse 
om att indirekta utsläpp i grundvatten 
endast skall vara tillåtna på villkor att 
utsläppen inte äventyrar möjligheten att 
uppnå god kemisk grundvattenstatus.

1. Medlemsstaterna skall fastställa en 
förteckning över förorenande ämnen som 
uppfyller kriterierna i bilaga IIIa och som 
är särskilt problematiska i ett 
avrinningsdistrikt, däribland de ämnen som 
finns förtecknade i bilaga VIII, punkterna 
1–9, samt bilaga X i direktiv 2000/60/EG.
2. Medlemsstaterna skall i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som avses i bilaga 7 i direktiv 2000/60/EG 
redogöra för
a) ovannämnda förteckning över 
identifierade ämnen,
b) åtgärder som vidtagits för att förhindra 
utsläpp,
c) en utvärdering av dessa åtgärders 
effektivitet.
3. Europaparlamentet och rådet skall anta 
särskilda åtgärder för att förhindra att 
enskilda förorenande ämnen eller grupper 
av förorenande ämnen släpps ut i 
grundvattnet. Sådana åtgärder skall antas 
efter förslag som kommissionen lagt fram i 
enlighet med förfarandena i artikel 16 i 



PE 350.247v01-00 54/97 AM\550205SV.doc

SV

direktiv 2000/60/EG.
4. Kommissionen skall när den fastställer 
en förteckning över ämnen som skall 
hindras från att komma ut i grundvattnet 
tillämpa ett förenklat riskbaserat 
bedömningsförfarande i enlighet med 
artikel 16.2 i direktiv 2000/60/EG och 
särskilt beakta
- kriterierna för kemiska egenskaper i 
bilaga IIIa till detta direktiv,
- särskild persistens i grundvatten eller 
belägg för spridd förekomst i grundvattnet, 
såsom uppgifter som visar deras förekomst, 
rörlighet och användningsmönster.

Or. en

Motivering

Det bör i det nya direktivet om grundvatten fastställas en förteckning över ämnen som skall 
hindras från att släppas ut i grundvatten. Åtgärder för att hindra utsläpp av föroreningar i 
grundvatten skall vidtas på två nivåer: Medlemsstaterna bör ha en allmän skyldighet att 
hindra utsläpp av förorenande ämnen i sina inhemska grundvatten, och kommissionen bör 
vara skyldig att välja ut de förorenande ämnen som angår EU och föreslå lämpliga åtgärder 
för att hindra ytterligare utsläpp. Urvalsförfarandet för ämnen som skall ingå i förteckningen 
kan integreras i förfarandet för prioriterade ämnen i artikel 16 i vattendirektivet och i arbetet 
i den rådgivande expertgruppen för prioriterade ämnen utan att detta leder till stora ökningar 
av arbetsbelastningen.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 157
Artikel 6

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Åtgärder för att hindra eller begränsa 
indirekta utsläpp till grundvatten

Förutom de grundläggande åtgärderna 
som beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 
2000/60/EG skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande 
ämnen som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i 
det direktivet indirekt släpps ut i 
grundvatten.

För att genomföra målen om att förebygga 
eller begränsa att föroreningar kommer ut i 
grundvattnet, såsom det föreskrivits i 
artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG, skall 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
programmen enligt artikel 11 i direktiv 
2000/60/EG, och framför allt i fråga om de 
grundläggande åtgärderna enligt artikel 
11.3 g och h i nämnda direktiv och utan att 
det påverkar bestämmelserna för direkta 
utsläpp enligt punkt 3 j i samma artikel, se 
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till att

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 
i det direktivet innehålla en bestämmelse 
om att indirekta utsläpp i grundvatten 
endast skall vara tillåtna på villkor att 
utsläppen inte äventyrar möjligheten att 
uppnå god kemisk grundvattenstatus.

a) indirekta utsläpp samt spill i 
grundvattnet av vissa förorenande ämnen 
enligt punkterna 1–6 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG förhindras,

b) indirekta utsläpp av andra förorenande 
ämnen begränsas med hjälp av bästa 
miljöpraxis och tillämpning av den bästa 
tillgängliga tekniken, samtidigt som 
kostnadseffektivitet och proportionalitet tas 
i beaktande, på så sätt att utsläppet inte 
äventyrar målet att uppnå god kemisk 
grundvattenstatus.

Or. de

Motivering

Indirekta utsläpp av de förorenande ämnen som anges i punkterna 1–6 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG och som framför allt hotar vattnet måste förhindras.

Beträffande övriga förorenande ämnen bör utsläpp begränsas på så vis att god 
grundvattenstatus kan garanteras. Precis som i samband med begränsningar av utsläpp i 
ytvatten (artikel 16.6, andra stycket, i direktiv 2000/60/EG) skall kostnadseffektivitet och 
proportionalitet beaktas även i detta fall.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 158
Artikel 6, stycke 1, ersätter ändringsförslag 24 från föredraganden

Förutom de grundläggande åtgärderna 
som beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 
2000/60/EG skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande 
ämnen som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i 
det direktivet indirekt släpps ut i 
grundvatten.

För att genomföra målen om att förebygga 
eller begränsa att föroreningar kommer ut i 
grundvattnet, såsom det föreskrivits i 
artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG, skall 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
programmen enligt artikel 11 i direktiv 
2000/60/EG, och framför allt i fråga om de 
grundläggande åtgärderna enligt artikel 
11.3 g och h i nämnda direktiv och utan att 
det påverkar bestämmelserna för direkta 
utsläpp enligt punkt 3 j i samma artikel, se 
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till att

a) indirekta utsläpp i grundvattnet av vissa 
förorenande ämnen enligt punkterna 1–6 i 
bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG 
förhindras,
b) indirekta utsläpp av andra förorenande 
ämnen begränsas med hjälp av bästa 
miljöpraxis och tillämpning av den bästa 
tillgängliga tekniken på så sätt att varje 
försämring av grundvattnets kvalitet kan 
förebyggas och förhindras i enlighet med 
punkt 2a i denna artikel.

Or. de

Ändringsförslag från Anja Weisgerber

Ändringsförslag 159
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna 
som beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 
2000/60/EG skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande 
ämnen som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i 
det direktivet indirekt släpps ut i 
grundvatten.

För att genomföra målen om att förebygga 
eller begränsa att föroreningar kommer ut i 
grundvattnet, såsom det föreskrivits i 
artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG, skall 
medlemsstaterna vid genomförandet av 
programmen enligt artikel 11 i direktiv 
2000/60/EG, och framför allt i fråga om de 
grundläggande åtgärderna enligt artikel 
11.3 g och h i nämnda direktiv och utan att 
det påverkar bestämmelserna för direkta 
utsläpp enligt punkt 3 j i samma artikel, se 
till att

a) indirekta utsläpp i grundvattnet av vissa 
förorenande ämnen enligt punkterna 1–6 i 
bilaga VIII till direktiv 2000/60/EG 
förhindras,
b) indirekta utsläpp av andra förorenande 
ämnen begränsas åtminstone med hjälp av 
bästa miljöpraxis och tillämpning av den 
bästa tillgängliga tekniken på så sätt att 
varje försämring av grundvattnets kvalitet 
kan förebyggas och förhindras i enlighet 
med punkt 2a i denna artikel.
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Or. de

Motivering

Redaktionell anpassning genom tillägg av ordet ”åtminstone”. För att garantera 
grundvattenskydd och förebyggande åtgärder räcker det emellertid inte alltid att kräva bästa 
miljöpraxis eller bästa teknik. Här måste eventuellt ytterligare åtgärder tillgripas. Precis som 
i fallet med ytvatten och det kombinerade tillvägagångssättet enligt artikel 10 skall den 
tillämpning av bästa miljöpraxis och miljöteknik som krävs ovan endast anges som ett 
minimikrav för grundvattenskyddet.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 160
Artikel 6

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna – i samarbete med 
kommissionen, om föroreningen kan 
härledas till EU-reglerade politikområden –
se till att åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–9 samt punkt 11 i 
bilaga VIII i det direktivet indirekt släpps ut 
i grundvatten.

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till direktiv 
2000/60/EG skall det åtgärdsprogram som 
beskrivs i artikel 11.3 i det direktivet 
innehålla en bestämmelse om att indirekta 
utsläpp i grundvatten endast skall vara 
tillåtna på villkor att utsläppen inte 
äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

Medlemsstaterna skall för detta ändamål 
åtminstone förfoga över möjligheten att ta 
ut avgifter på förorenande ämnen till ett 
belopp som motsvarar utgifterna för 
övervakning och avhjälpande av skadorna.

Or. da

Motivering

Det är viktigt att medlemsstaterna får en reell möjlighet att göra en förebyggande insats, och 
detta är endast möjligt dels om de kan tillgripa fiskala åtgärder, dels om kommissionen 
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reglerar de politikområden som är baserade på den inre marknadens bestämmelser enligt 
”bästa praxis”, eftersom den inre marknadens bestämmelser är överordnade 
miljöbestämmelserna.

Att även låta punkterna 7, 8, 9 och 11 ingå i hänvisningen är viktigt eftersom dessa rymmer 
allt om växtskyddsmedel, metaller, fosfater och nitrater.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines och Caroline Jackson

Ändringsförslag 161
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten. 
Medlemsstaterna skall uppmuntra 
upphovsmännen och de ansvariga för 
mänsklig verksamhet och ny bebyggelse att 
delta i den process för offentlig information 
och offentligt samråd som avses i artikel 14 
i direktiv 2000/60/EG för att skaffa sig 
kännedom om de framtida effekterna av sin 
verksamhet när det gäller konsumtion och 
användning av grundvattnet. 
Medlemsstaterna skall se till att denna 
information offentliggörs för att kunna 
tillgodogöra sig allmänhetens synpunkter.

Or. es

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 162
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt syftar till att förhindra att 
något av de farliga förorenande ämnen som 
avses i punkterna 1–9 i bilaga VIII i det 
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direktivet indirekt släpps ut i grundvatten. direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Or. en

Motivering

Genom första stycket tvingas medlemsstaterna koncentrera sig på att förhindra utsläpp av 
farliga föroreningar.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 163
Artikel 6, stycke 1 

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt syftar till att förhindra att 
något av de farliga förorenande ämnen som 
avses i punkterna 1–9 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Or. en

Motivering

Genom det första stycket tvingas medlemsstaterna koncentrera sig på att förhindra utsläpp av 
farliga föroreningar.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 164
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkterna 1–9 i bilaga VIII i 
det direktivet indirekt släpps ut i 
grundvatten.

Or. en
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Motivering

Att skydda grundvattnet mot föroreningar är långt effektivare än att försöka använda 
gemensamma standarder som grund för att återställa förorenat grundvatten. Kommissionens 
förslag lyckas inte fullt ut bevara det skydd som för närvarande ges av 1980 års 
grundvattendirektiv. Dessa ändringar till artikel 6 är därför av avgörande betydelse för 
grundvattenskyddet i hela EU. Den ändrade titeln ligger närmare ordalydelsen i artikel 4 i 
vattendirektivet.

Ändringsförslag från Karl-Heinz Florenz

Ändringsförslag 165
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6, och för 
grundvattenförekomster som riskerar att 
inte uppnå god kemisk status även punkt 9 
och punkt 11, i bilaga VIII i det direktivet 
indirekt släpps ut i grundvatten.

Or. de

Motivering

Tillägget är nödvändigt för att åtminstone redan förorenade grundvattenförekomster skall 
garanteras effektivt skydd mot indirekta utsläpp av biocider, växtskyddsmedel, nitrater och 
fosfater. Eftersom åtgärderna begränsas till redan förorenade grundvattenförekomster 
belönas ett miljövänligt lantbruk. Kommissionens förslag att inbegripa dessa ämnen i 
artikel 6, andra stycket, är verkningslöst eftersom det aldrig skulle ansökas om eller utfärdas 
några tillstånd för indirekta utsläpp i grundvattnet av dessa ämnen.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 166
Artikel 6, stycke 1

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
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direktivet indirekt släpps ut i grundvatten. direktivet indirekt släpps ut i grundvatten, 
varvid de skall ta tillvara kunskaper om den 
regionala hydrogeologiska strukturen.

Or. es

Motivering

Mer omfattande studier av akviferernas hydrogeologiska struktur måste genomföras på 
regional nivå för att man skall kunna bedriva det förebyggande arbetet.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 167
Artikel 6, stycke

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i punkt 1–6 i bilaga VIII i det 
direktivet indirekt släpps ut i grundvatten.

Förutom de grundläggande åtgärderna som 
beskrivs i artikel 11.3 i direktiv 2000/60/EG 
skall medlemsstaterna se till att 
åtgärdsprogrammet för varje 
avrinningsdistrikt omfattar åtgärder för att 
förhindra att något av de förorenande ämnen 
som avses i bilaga VIII i det direktivet 
indirekt släpps ut i grundvatten.

Or. da

Motivering

Att förhindra utsläpp av förorenande ämnen är en prioritet oavsett vilket förorenande ämne 
det är fråga om.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 168
Artikel 6, stycke 1a (nytt) 

Utan att det påverkar tillämpningen av de 
kvalitetsnormer för grundvatten som 
fastställts på andra områden för att skydda 
grundvattnet skall första stycket inte 
tillämpas på utsläpp av förorenande ämnen 
som förekommer i små mängder och 
koncentrationer och inte heller på 
konstgjord påfyllning av grundvattnet som 
sker för att trygga försörjningen av 
dricksvatten till allmänheten.
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Or. en

Motivering

Konstjord påfyllning av grundvattnet för att trygga dricksvattenförsörjningen har fullt stöd 
genom ett godkännandeförfarande i artikel 11.3 f i direktiv 2000/60/EG. Ett fullständigt 
förbud mot indirekta utsläpp skulle kraftigt störa miljömässigt hållbara metoder som i dag 
används inom dricksvattennproduktionen.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 169
Artikel 6, stycke 2

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till direktiv 
2000/60/EG skall det åtgärdsprogram som 
beskrivs i artikel 11.3 i det direktivet 
innehålla en bestämmelse om att indirekta
utsläpp i grundvatten endast skall vara 
tillåtna på villkor att utsläppen inte 
äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

utgår

Or. da

Motivering

Se motiveringen till ändringsförslag 3. Vidare önskar vi inte att direktivet möjliggör 
föroreningar ”upp till gränsen för god kemisk status”. I stället önskar vi att det aktuella 
tillståndet bibehålls.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 170
Artikel 6, stycke 2 

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet innehålla en bestämmelse om
att indirekta utsläpp i grundvatten endast
skall vara tillåtna på villkor att utsläppen 
inte äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

När det gäller alla förorenande ämnen, 
inklusive de som avses i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG, skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet se till att indirekta utsläpp i 
grundvatten begränsas i syfte att undvika 
föroreningar.

Or. en
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Motivering

Genom det andra stycket skall medlemsstaterna förmås vidta åtgärder för att begränsa 
utsläpp av förorenande ämnen i grundvattnet och därigenom undvika föroreningar.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 171
Artikel 6, stycke 2 

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet innehålla en bestämmelse om
att indirekta utsläpp i grundvatten endast
skall vara tillåtna på villkor att utsläppen 
inte äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

När det gäller alla förorenande ämnen, 
inklusive de som avses i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG, skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet se till att indirekta utsläpp i 
grundvatten begränsas i syfte att undvika 
föroreningar.

Or. en

Motivering

Genom det andra stycket skall medlemsstaterna förmås vidta åtgärder för att begränsa 
utsläpp av förorenande ämnen i grundvattnet och därigenom undvika föroreningar.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 172
Artikel 6, stycke 2

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet innehålla en bestämmelse om
att indirekta utsläpp i grundvatten endast 
skall vara tillåtna på villkor att utsläppen 
inte äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

När det gäller alla förorenande ämnen, 
inklusive de som avses i bilaga VIII till 
direktiv 2000/60/EG, skall det 
åtgärdsprogram som beskrivs i artikel 11.3 i 
det direktivet se till att indirekta utsläpp i 
grundvatten endast skall vara tillåtna på 
villkor att utsläppen inte äventyrar 
möjligheten att uppnå god kemisk 
grundvattenstatus..

Or. en

Motivering

Genom det andra stycket skall medlemsstaterna förmås vidta åtgärder för att begränsa 
utsläpp av förorenande ämnen i grundvattnet och därigenom undvika föroreningar.
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Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 173
Artikel 6, stycke 2

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till direktiv 
2000/60/EG skall det åtgärdsprogram som 
beskrivs i artikel 11.3 i det direktivet 
innehålla en bestämmelse om att indirekta 
utsläpp i grundvatten endast skall vara 
tillåtna på villkor att utsläppen inte 
äventyrar möjligheten att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

När det gäller de förorenande ämnen som 
avses i punkt 7–12 i bilaga VIII till direktiv 
2000/60/EG skall det åtgärdsprogram som 
beskrivs i artikel 11.3 i det direktivet 
innehålla en bestämmelse om att indirekta 
utsläpp i grundvatten endast skall vara 
tillåtna om tidigare undersökningar visar 
att

- utsläppen inte äventyrar möjligheten att 
uppnå god kemisk grundvattenstatus,
- utsläppen inte har skadlig inverkan på 
marken eller grundvattnet i det område där 
de ägt rum.

Kvaliteten på grundvatten som drabbats av 
indirekta utsläpp skall övervakas där detta 
är befogat.

Or. en

Motivering

Dotterdirektivet för grundvatten bör åtminstone ha samma skyddsnivå som 
direktiv 80/68/EEG. Artikel 4.1 i sistnämnda direktiv lyder som följder:

”För att uppfylla kravet i artikel 3 a skall medlemsstaterna vidta följande åtgärder:
- Direkta utsläpp av ämnena i förteckning 1 skall förbjudas.
- Alla former av slutligt omhändertagande eller deponering i syfte att slutligt omhänderta 
ämnena som kan medföra indirekta utsläpp skall granskas i förväg. På grundval av denna 
förhandsgranskning skall medlemsstaterna antingen förbjuda verksamheten eller meddela 
tillstånd med villkor att alla förebyggande tekniska åtgärder vidtas som krävs för att 
förhindra sådana utsläpp.”

Den allmänna kemiska statusen hos grundvattenförekomster i Europa försämras. Därför är 
det av allra största betydelse att en lagtext om grundvattenskydd har stränga krav.

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 174
Artikel 6, stycke 2a (nytt)
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De åtgärder som föreskrivs i denna artikel 
skall beakta bästa miljöpraxis och bästa 
tillgängliga teknik och samtidigt vara 
tekniskt genomförbara och inte 
oproportionerligt dyra.

Or. en

Motivering

Det tredje stycket skall se till att åtgärderna vidtas under tillämpning av god praxis samtidigt 
som de är proportionerliga.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 175
Artikel 6, stycke 2a (nytt) 

De åtgärder som föreskrivs i denna artikel 
skall beakta bästa miljöpraxis och bästa 
tillgängliga teknik och samtidigt vara 
tekniskt genomförbara och inte 
oproportionerligt dyra.

Or. en

Motivering

Det tredje stycket skall se till att åtgärderna vidtas under tillämpning av god praxis samtidigt 
som de är proportionerliga.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 176
Artikel 6, stycke 2a (nytt)

De åtgärder som föreskrivs i denna artikel 
skall beakta bästa miljöpraxis och bästa 
tillgängliga teknik och samtidigt vara 
tekniskt genomförbara och inte 
oproportionerligt dyra.

Or. en

Motivering

Det tredje stycket skall se till att åtgärderna vidtas under tillämpning av god praxis samtidigt 
som de är proportionerliga.
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Ändringsförslag från Péter Olajos

Ändringsförslag 177
Artikel 6, stycke 2a (nytt)

Vid godkännande av indirekta utsläpp skall 
diffusa källor som påverkar grundvattnet 
tas i beaktande där detta är befogat.

Or. en

Motivering

I samband med skydd av grundvatten mot föroreningar skall det kombinerade 
tillvägagångssättet (med beaktande av både punktkällor och diffusa källor) tillämpas på 
liknande sätt som i fråga om ytvatten i ramdirektivet för vatten (2000/60/EG).

Ändringsförslag från Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines och 
Françoise Grossetête

Ändringsförslag 178
Artikel 6, stycke 2b (nytt)

Utsläpp får endast undantas från 
bestämmelserna i denna artikel om de med 
hänsyn till mängd eller koncentration inte 
utgör någon aktuell eller framtida risk som 
kan leda till en försämring av det 
mottagande grundvattnets kvalitet.

Or. en

Motivering

Detta nya fjärde stycke innehåller en bestämmelse som förbjuder undantag utom i de fall då 
utsläppet är så litet att det inte kommer att påverka grundvattenkvaliteten.

Ändringsförslag från Linda McAvan och María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 179
Artikel 6, stycke 2b (nytt) 

Utsläpp får endast undantas från 
bestämmelserna i denna artikel om de med 
hänsyn till mängd eller koncentration inte 
utgör någon aktuell eller framtida risk som 
kan leda till en försämring av det 
mottagande grundvattnets kvalitet.
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Or. en

Motivering

Detta nya fjärde stycke innehåller en bestämmelse som förbjuder undantag utom i de fall då 
utsläppet är så litet att det inte kommer att påverka grundvattenkvaliteten.

Ändringsförslag från Gyula Hegyi

Ändringsförslag 180
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
De förhandsgranskningar som avses i 
artikel 6 skall omfatta en undersökning av 
de hydrogeologiska förhållandena i det 
berörda området, markens och de 
underliggande jordlagrens eventuella 
reningsförmåga samt risken för att 
utsläppet förorenar grundvatten eller 
påverkar dess kvalitet. Vidare skall fastslås 
om utsläpp av ämnena till grundvatten är 
en lämplig lösning från miljösynpunkt.

Or. en

Motivering

Syftet med detta ändringsförslag är att uppnå samstämmighet med direktiv 80/67/EEG, från 
vilket ordalydelsen är hämtad.

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 181
Artikel 6a (ny)

Artikel 6a
Medlemsstaterna vidtar åtgärder i enlighet 
med artikel 9 i direktiv 2000/60/EG för att 
överföra kostnaderna för förorening av 
grundvattnet till förorenaren.
Om produktionen eller användningen av 
produkter som marknadsförs på den inre 
marknaden är orsaken till 
grundvattenföroreningar tar kommissionen 
initiativ för att belägga föroreningskällan 
med en lämplig och proportionerlig avgift.
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Or. nl

Motivering

I ramdirektivet för vatten åläggs medlemsstaterna att överföra kostnaderna för 
vattennyttjande enligt principen ”förorenaren skall betala”. Före 2010 måste 
medlemsstaterna tala om hur detta görs. Ogräsbekämpning med kemiska bekämpningsmedel, 
en metod som både enskilda och kommuner använder sig av, är en starkt bidragande faktor 
till grundvattenförorening. Även så kallade miljövänliga alternativ är mycket skadliga för 
grundvattnet, även om de är bättre för jorden.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 182
Artikel 6a (ny)

Artikel 6
Studier och spridning

Kommissionen skall i samförstånd med 
medlemsstaterna främja spridande av 
kända metoder för att mäta och beräkna 
parametrar för beskrivning och kontroll av 
akvifererna samt nya studier för förbättring 
av tillgänglig teknik för övervakning och 
förvaltning av grundvattenförekomsterna 
och kvaliteten på dessa.

Or. es

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 183
Artikel 6b (ny)

Artikel 6b
Skydd av hälsobrunnar och naturliga 

mineralvattenkällor
Kommissionen och medlemsstaterna skall 
utarbeta en gemensam metod för att 
fastställa skyddsområden kring de akviferer 
som utgör källor till hälsobrunnar och 
naturliga mineralvattenkällor, så att dessa 
områden respekteras vid planeringen av 
industriell verksamhet och bebyggelse.
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Or. es

Motivering

Hälsobrunnar och naturliga mineralvattenkällor omfattas inte av kommissionens förslag, 
trots att vattnet med högst kvalitet i EU. Man måste besluta om ett särskilt skydd för akviferer 
som utgör källor till dessa och vidta förebyggande åtgärder i de områdena. 

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 184
Artikel 8, stycke 1a (nytt)

Rådet skall fastställa en gemensam metod 
för att klassificera akviferer med tanke på 
utvecklingen av programmet Inspire. 
Medlemsstaterna skall börja sammanställa 
uppgifter för detta ändamål så snart detta 
direktiv trätt i kraft.

Or. es

Motivering

Det är nödvändigt att fastställa en metod för insamling av uppgifter så att programmet 
Inspire kan starta. Detta program, som för närvarande behandlas av parlamentet, går ut på 
att redovisa grundvattenförekomster på Internet. Medlemsstaterna måste därför börja samla 
in uppgifter enligt en given metod.

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 185
Bilaga IA (ny), ersätter ändringsförslag 30 från föredraganden

A. Klassificering och bedömning av 
tillståndet för hotade 
grundvattenförekomster
Då resultaten av bedömningen och 
klassificeringen av de enskilda 
provtagningsställena enligt föreskrifterna i 
artikel 3.1–3.3 föreligger skall det i enlighet 
med artikel 5 i direktiv 2000/60/EG göras 
en klassificering av den 
grundvattenförekomst eller de 
grundvattenförekomster som klassificerats 
som hotade.
Andelen provtagningsställen som bedömts 
ha god kemisk status skall vara 
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utslagsgivande för klassificeringen för hela 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster om det kan 
bekräftas att minst 70 procent av hela ytan 
hos denna grundvattenförekomst eller 
grupp av grundvattenförekomster uppfyller 
normerna och/eller inte mer än 
30 kvadratkilometer av föroreningszonerna 
innanför grundvattenförekomsten är 
belastade, detta under förutsättning att de 
påverkade delarna av 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster inte hotar 
uppnåendet av miljömålen för hela 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster och/eller att 
kraven i artikel 7 i direktiv 2000/60/EG i 
förekommande fall uppfylls.
Undersökningarna skall företas i den övre 
akviferen.

Or. xm

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 186
Bilaga IA (ny)

A. Klassificering och bedömning av 
tillståndet för hotade 
grundvattenförekomster
Då resultaten av bedömningen och 
klassificeringen av de enskilda 
provtagningsställena enligt föreskrifterna i 
artikel 3.1–3.3 föreligger skall det i enlighet 
med artikel 5 i direktiv 2000/60/EG göras 
en klassificering av den 
grundvattenförekomst eller de 
grundvattenförekomster som klassificerats 
som hotade. 
Andelen provtagningsställen som bedömts 
ha god kemisk status skall vara 
utslagsgivande för klassificeringen för hela 
grundvattenförekomsten eller gruppen av 
grundvattenförekomster om det kan 
bekräftas att minst 70 procent av hela ytan 
hos denna grundvattenförekomst eller 
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grupp av grundvattenförekomster uppfyller 
normerna.

Or. de

Motivering

Ett dåligt provtagningsställe är inte tillräckligt för att hela grundvattenförekomsten skall 
klassificeras som dålig. Detta är olämpligt om provtagningsstället inte är representativt för 
hela eller en väsentlig del av grundvattenförekomsten. Den föreslagna bestämmelsen bör 
säkerställa att provtagningsstället är representativt vid bedömningen av grundvattenstatusen.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 187
Bilaga I, rad 2, kolumn 1 och 2

Nitrater 50 mg/l Nitrater 0–10 mg/l

Or. da

Motivering

Beträffande nitrater:

Kväve förekommer i vårt grundvatten utan mänsklig inblandning. Till och med i orörd skog 
kan man mäta utströmning av kväve från rotzonen i storleksordningen 5 kg kväve per hektar. 
Det innebär att det kan förekomma kväve i grundvattnet i storleksordningen 10 mg/liter. 
Detta är emellertid långt från det gränsvärde på 50 mg/liter som kommissionen föreslår. När 
det kan konstateras mer än 10 mg/liter i grundvattnet finns det därför stor anledning att vidta 
åtgärder, eftersom detta måste vara ett uttryck för onödig förorening. 

Samtidigt kan grundvattnet vara helt fritt från nitrater. I dessa fall skall åtgärder vidtas vid en 
stigande förorening inom intervallet 0–10 mg/liter.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 188
Bilaga 1, rad 2, kolumn 3

Kvalitetsnormen gäller alla 
grundvattenförekomster med undantag av 
nitratkänsliga områden som identifierats 
enligt direktiv 91/676/EEG. För dessa 
områden skall artikel 4.1 c i direktiv 
2000/60/EG tillämpas.

utgår
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Or. de

Motivering

Om denna mening bibehölls skulle det inte behövas några åtgärder för en 
grundvattenförekomst som enligt vattendirektivet har ”god status”, samtidigt som det i 
samma situation skall vidtas åtgärder enligt nitratdirektivet. Strykningen syftar således till 
likabehandling i bedömningar och förfaringssätt.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 189
Bilaga I, rad 2, kolumn 3

Kvalitetsnormen gäller alla 
grundvattenförekomster med undantag av 
nitratkänsliga områden som identifierats 
enligt direktiv 91/676/EEG. För dessa 
områden skall artikel 4.1 c i direktiv 
2000/60/EG tillämpas.

När det konstateras över 10 mg/liter eller 
en stigning i intervallet 0–10 mg/liter skall
åtgärder vidtagas mot lantbruksdriften.

Or. da

Motivering

Beträffande nitrater:

Kväve förekommer i vårt grundvatten utan mänsklig inblandning. Till och med i orörd skog 
kan man mäta utströmning av kväve från rotzonen i storleksordningen 5 kg kväve per hektar. 
Det innebär att det kan förekomma kväve i grundvattnet i storleksordningen 10 mg/liter. 
Detta är emellertid långt från det gränsvärde på 50 mg/liter som kommissionen föreslår. När 
det kan konstateras mer än 10 mg/liter i grundvattnet finns det därför stor anledning att vidta 
åtgärder, eftersom detta måste vara ett uttryck för onödig förorening. 

Samtidigt kan grundvattnet vara helt fritt från nitrater. I dessa fall skall åtgärder vidtas vid en 
stigande förorening inom intervallet 0–10 mg/liter.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 190
Bilaga I, rad 3, kolumn 1 och 2

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

0,1 µg/l Aktiva ingredienser 
i växtskyddsmedel, 
inbegripet deras 
metaboliter, 
nedbrytnings- eller 
reaktionsprodukter

Minsta mätbara 
nivå
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Or. da

Motivering

Beträffande växtskyddsmedel:

När vi mäter om det finns växtskyddsmedel i grundvattnet skall det i verkligheten uppfattas 
som ett fullskaleförsök. Detta skall förstås på så vis att när växtskyddsmedlet efter regelrätt 
användning kan spåras i grundvattnet är detta ett bevis för att det faktiskt hamnar i 
grundvattnet. Konsekvensen av detta bör därför vara att användningen av produkten 
omedelbart måste upphöra.

Den minsta mätbara föroreningsnivån i vårt grundvatten varierar mellan olika 
växtskyddsmedel och deras nedbrytningsprodukter. Vissa kan spåras vid förekomster på 
under 0,1 µg/liter, och mätmetoderna blir lyckligtvis allt bättre.

Ändringsförslag från Jens-Peter Bonde

Ändringsförslag 191
Bilaga I, rad 2, kolumn 3, kommentar (ny)

När förekomsten av aktiva ingredienser, 
exempelvis växtskyddsmedel, konstateras i 
grundvattnet skall det införas ett 
omedelbart förbud mot användningen av 
dessa föroreningskällor.

Or. da

Motivering

Beträffande växtskyddsmedel:

När vi mäter om det finns växtskyddsmedel i grundvattnet skall det i verkligheten uppfattas 
som ett fullskaleförsök. Detta skall förstås på så vis att när växtskyddsmedlet efter regelrätt 
användning kan spåras i grundvattnet är detta ett bevis för att det faktiskt hamnar i 
grundvattnet. Konsekvensen av detta bör därför vara att användningen av produkten 
omedelbart måste upphöra.

Den minsta mätbara föroreningsnivån i vårt grundvatten varierar mellan olika 
växtskyddsmedel och deras nedbrytningsprodukter. Vissa kan spåras vid förekomster på 
under 0,1 µg/liter, och mätmetoderna blir lyckligtvis allt bättre.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 192
Bilaga I, rad 2, kolumn 3, kommentar (ny)
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Om dricksvattennormerna för 
växtskyddsmedel och deras metaboliter är 
strängare än 0,1 µg/l skall 
dricksvattennormerna gälla som 
kvalitetsnorm för god status. 

Or. en

Motivering

Dricksvattennormerna kan vara och är i vissa fall strängare på grund av möjliga skadliga 
hälsoeffekter. Vidare bör en norm på 0,5 µg/l för de totala koncentrationerna av 
växtskyddsmedel gälla.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 193
Bilaga I, rad 2a (ny)

Förorenande ämne Kvalitetsnormer
Totala 
koncentrationer av 
växtskyddsmedel/m
etaboliter 

0.5 µg/l

Or. en

Motivering

Dricksvattennormerna kan vara och är i vissa fall strängare på grund av möjliga skadliga 
hälsoeffekter. Vidare bör en norm på 0,5 µg/l för de totala koncentrationerna av 
växtskyddsmedel gälla.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 194
Bilaga 1, fotnot 21

21 Om kvalitetsnormerna för grundvatten 
för en viss grundvattenförekomst skulle 
kunna innebära att miljömålen för 
förbundna ytvatten enligt artikel 4 i direktiv 
2000/60/EG inte uppnås, att en sådan 
förekomsts ekologiska eller kemiska 
kvalitet kraftigt försämras eller att det 
uppstår någon betydande skada på terrestra 
ekosystem som är direkt beroende av 

utgår
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grundvattenförekomsten, skall striktare 
gränsvärden fastställas i enlighet med 
artikel 4 i bilaga IV till föreliggande 
direktiv.

Or. nl

Motivering

Enligt denna fotnot är minimikoncentrationen av nitrat 50 mg/l, men måste minskas sett ur ett 
ekologiskt perspektiv. Denna linje är striktare än den i nitratdirektivet där 50mg/l är baserat 
på folkhälsan. Man måste se till att inte olika mål fastställs i direktiv som berör samma ämne.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 195
Bilaga I, fotnot 22

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

utgår

Or. en

Motivering

Denna punkt är alltför viktig för att återfinnas i en fotnot till en bilaga. Utvärderingen av 
uppmäta data i förhållande till normerna kan diskuteras i en annan artikel eller bilaga. 
Utvärderingsmetoden måste även vara tillämplig på andra förorenande ämnen. Det framgår 
inte tydligt av fotnoten hur utvärderingen skall ske i förhållande till normerna. Man måste 
undvika att datautjämning orsakar flaskhalsar som kan förbises. Därför läggs denna text in 
som ett stycke i artikel 3c (nytt).

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 196
Bilaga I, fotnot 22

22Överensstämmelse med normerna skall
baseras på en jämförelse med det
aritmetiska medelvärdet av 
övervakningsvärdena för varje 

22Överensstämmelse med normerna skall 
bedömas i enlighet med punkt 2.4.5 i 
bilaga V till direktiv 2000/60/EG, artikel 4a 
i föreliggande direktiv och den 
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provtagningspunkt i den 
grundvattenförekomst, eller de grupper av 
grundvattenförekomster, som anses vara i 
riskzonen i enlighet med de analyser som 
skall genomföras enligt artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EG.

gemenskapslagstiftning från vilken 
normerna härrör.

Or. en

Motivering

Kommissionens fotnot innebär att ett överskridande av en kvalitetsnorm på ett ställe i en 
grundvattenförekomst får som följd att hela förekomstens status klassas som dålig, även om 
normen inte överskridits på andra ställen i förekomsten. Genom en sådan generaliserande 
metod skulle många grundvattenförekomster klassas som dåliga på grund av mycket lokala 
överskridanden, vilket skulle ge en mycket missvisande bild av grundvattenkvaliteten och 
dessutom vara oförenligt med ramdirektivet för vatten och annan gemenskapslagstiftning 
(exempelvis nitratdirektivet).

Genom detta ändringsförslag (tillsammans med ändringsförslaget till artikel 4) blir 
klassificeringen representativ för grundvattenförekomstens kvalitet i stort. (Lokala 
”föroreningshärdar” kan behandlas genom åtgärder för att motverka trender och förhindra 
eller begränsa föroreningar och bör endast vara av betydelse för statusen om de är 
tillräckligt omfattande för att inverka på målen för ”god status”.)

Ändringsförslag från Christa Klaß

Ändringsförslag 197
Bilaga I, tabellen, del 2a–2i (nya), ersätter ändringsförslag 33 från föredraganden

Aktiva ingredienser i 
växtskyddsmedel 
sammanlagt

0,5 µg/l Växtskyddsmedel 
sammanlagt, 
inklusive aktiva 
metaboliter

Ammonium 0,5 mg/l

Arsenik 10 µg/l

Kadmium 1,0 µg/l

Bly 10 µg/l

Kvicksilver 0,2 µg/l

Minimiförtecknin
g över ämnen 
eller joner som 
förekommer på 
naturlig väg eller 
till följd av 
mänsklig 
verksamhet

Klorid 250 mg/l Som 
indikatorvärden
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Sulfat 240 mg/l

Aluminium 0,2 mg/l

Or. de

Motivering

Denna tabell skall bli del B i bilaga I. Såsom det redan framhölls på tal om artikel 3 måste 
det föreskrivas EU-omfattande bestämmelser för den goda kemiska status som skall uppnås 
fram till 2015, för att miljödumpning och snedvridningar av konkurrensen skall kunna 
förhindras. Med tanke på detta har minimiparametrarna från bilaga III övertagits. 
Koncentrationsvärdena är human- och ekotoxikologiskt motiverade och anger faran för 
förorening, övergången från god till dålig status.

Eftersom det är omöjligt att mäta och övervaka alla förorenande ämnen behövs indikatorer 
som visar förekomsten av vissa förorenande ämnen i grundvattnet och eventuellt även kan ge 
information om deras härkomst. De tre ämnen som för detta ändamål tagits upp i bilaga I är 
lämpliga indikatorer.

Dessutom har den sammanlagda mängden växtskyddsmedel tillsammans med aktiva 
metaboliter införts som parameter, eftersom föroreningen ofta inte kan härledas till ett enda 
växtskyddsmedel.

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 198
Bilaga II

Bedömning av grundvattnets kemiska 
status avseende förorenande ämnen för 
vilka det inte finns kvalitetsnormer på 
gemenskapsnivå

Gemensamma kriterier för fastställande av 
tröskelvärden vid bedömning av 
grundvattnets kemiska status

Bedömningsförfarandet för att kontrollera 
överensstämmelse med god kemisk 
grundvattenstatus för förorenande ämnen 
för vilka det inte finns kvalitetsnormer på 
gemenskapsnivå skall genomföras för alla 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen och beträffande alla 
förorenande ämnen som bidrar till denna 
bedömning.

1. Medlemsstaterna skall härleda 
tröskelvärdena enligt följande förfarande:

Bedömningsförfarandet skall framför allt 
vara inriktat på följande:
a) De uppgifter som samlats in som en del 
av den analys som skall genomföras enligt 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och avsnitt 

i) Egenskaperna hos den 
grundvattenförekomst eller de 
grundvattenförekomster som 
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2.1 och 2.2 i bilaga II i det direktivet. tröskelvärdena skall tillämpas på.
b) Miljökvalitetsmål och andra normer på 
nationell nivå, gemenskapsnivå och 
internationell nivå för skydd av vatten.

(ii) Egenskaperna hos de berörda ämnena.

c) Alla relevanta uppgifter avseende 
toxikologi, ekotoxokologi, persistens och 
potential för bioackumulering beträffande 
det förorenande ämnet eller därmed 
relaterade ämnen.

(iii) Övervakningspunktens placering.

d) De uppskattade mängder och de 
koncentrationer av de förorenande ämnena 
som överförts från grundvattenförekomsten 
till förbundna ytvatten eller därav beroende 
terrestra ekosystem.

Tröskelvärdet skall motsvara den 
koncentration av ett förorenande ämne 
vars överskridande innebär en risk för att

e) De uppskattade effekterna på förbundna 
ytvatten och beroende terrestra ekosystem 
av de mängder och koncentrationer av 
förorenande ämne som fastställts punkt d.

(i) ett eller flera av de villkor för god 
kemisk status som anges i tabell 2.3.2 i 
bilaga V i direktiv 2000/60/EG inte 
uppfylls, eller

f) En bedömning grundad på punkterna d 
och e om huruvida koncentrationerna av 
det förorenande ämnena i 
grundvattenförekomsten är sådana att de 
skulle resultera i att miljömålen enligt 
artikel 4 i direktiv 2000/60/EG för 
förbundna ytvatten inte uppnås, att en 
sådan förekomsts ekologiska eller kemiska 
kvalitet kraftigt försämras eller att det 
uppstår betydande skada på sådana 
terrestra ekosystem som är direkt beroende 
av grundvattenförekomsten.

(ii) att dricksvattenförsörjningen inte är 
skyddad i enlighet med artikel 7 i direktiv 
2000/60/EG.

Or. en

Motivering

Ändringsförslaget skärper och förenklar det gemensamma förfarande som kommissionen 
föreslår för fastställande av tröskelvärden. Medlemsstaterna tvingas koncentrera sig på vad 
som är viktigt för den specifika grundvattenförekomsten, på vilka risker som de förorenande 
ämnena utgör och på hur tröskelvärdet skall mätas. Vidare kopplas fastställandet av 
tröskelvärden till vattendirektivets definition av ”god status”, och ett villkor för att skydda 
dricksvattenkällor i enlighet med vattendirektivet tillkommer.

Om man inför gemensamma normer ignorerar man de variationer som förekommer i 
grundvattnets naturliga kvalitet, inte bara mellan utan även inom akviferer (klorid kan 
variera naturligt från 20 mg/l till över 10 000 mg/l inom ett avstånd på 10 kilometer). 
Grundvattnets betydelse för ekosystemen och inom andra områden varierar också. Att införa 
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gemensamma normer vore detsamma som att införa en enda storlek och utformning på skor. 
Ibland skulle de vara för små och ibland för stora.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 199
Bilaga II, stycke 2, led fa (nytt)

fa) En bedömning av dessa koncentrationer 
i förhållande till de mål som anges i 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EG och som 
avser vatten som används för uttag av 
dricksvatten.

Or. en

Motivering

Grundvattnet som en källa för dricksvattenförsörjningen är en aspekt som bör tas med i 
bedömningen. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 200
Bilaga II, stycke 2, led fa (nytt)

fa) En bedömning av dessa koncentrationer 
i förhållande till de mål som anges i 
artikel 7 i direktiv 2000/60/EG och som 
avser vatten som används för uttag av 
dricksvatten.

Or. en

Motivering

Grundvattnet som en källa för dricksvattenförsörjningen är en aspekt som bör tas med i 
bedömningen. 

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 201
Bilaga II, stycke 2, led fb (nytt)

fb) De uppmätta eller beräknade mängder 
och koncentrationer av förorenande ämnen 
som ingår i källor för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen.
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Or. en

Motivering

Grundvattnet som en källa för dricksvattenförsörjningen är en aspekt som bör tas med i 
bedömningen. 

Ändringsförslag från Dorette Corbey  

Ändringsförslag 202
Bilaga II, stycke 2, led fb (nytt)

fb) De uppmätta eller beräknade mängder 
och koncentrationer av förorenande ämnen 
som ingår i källor för den allmänna 
dricksvattenförsörjningen.

Or. en

Motivering

Grundvattnet som en källa för dricksvattenförsörjningen är en aspekt som bör tas med i 
bedömningen. 

Ändringsförslag från Dimitrios Papadimoulis

Ändringsförslag 203
Bilaga III

BILAGA III utgår

Or. en

Motivering

Urvalsgrunden för förteckningen över centrala förorenande ämnen är inte specificerad och 
verkar godtycklig. I ramdirektivet om vatten fastställs att medlemsstaterna skall beakta alla 
de förorenande ämnen som äventyrar landets möjlighet att uppnå sina miljömål. Detta är det 
mest kostnadseffektiva tillvägagångssättet när det gäller att skydda miljön. Införandet av en 
förteckning över centrala förorenande ämnen utöver den riskbaserade metoden kommer att 
leda till ökade kostnader som inte uppvägs av någon miljömässig fördel.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 204
Bilaga III, del A.1, tabellen, rad 4

Klorid utgår
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Or. de

Motivering

Det är inte rätt att föra upp klorid som förorenande ämne eftersom humantoxikologiska 
värden för klorid i dricksvatten och andra data som visar på ekotoxikologiska effekter ännu 
inte finns. Exempelvis finns klorid inte upptaget i direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003 
och kan därför heller inte betraktas som en kritisk beståndsdel. Mineralvatten kan exempelvis 
uppvisa kloridhalter på upp till 5,1 g/l.

Det är ologiskt att ta med klorid även av den anledningen att ämnet inte finns med bland de 
förorenande ämnena i bilaga VIII i direktiv 2000/60/EG och att inte ens alla de ämnen som 
där betecknas som ”farliga” tagits upp i förslaget till grundvattendirektiv.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 205
Bilaga III, del A.1, tabellen, rad 4

Klorid utgår

Or. es

Motivering

I denna tabell ingår jonerna klorid och sulfat, som i bilagans rubrik och i de artiklar i 
direktivet som avser denna klassificeras som förorenande ämnen. Det är en diskutabel 
klassifikation (de ingår inte i bilaga VIII till ramdirektivet 2000/60/EG), och det skulle få 
oönskade konsekvenser om man lät dem stå kvar i tabellen.

a) Enligt artikel 4.3 kan kommissionen lägga fram förslag om ett direktiv om ändring av 
bilaga I, det vill säga att fastställa kvalitetsstandarder för klorider och sulfater. Det vore 
generellt sett ologiskt att göra det eftersom dessa ämnen finns naturligt i vattnet i avsevärda, 
till och med höga eller mycket höga, halter i många akviferer i EU.

b) Dessa ämnen skulle då behöva omfattas av trendanalyserna (se bilaga IV.1 och 
artikel 4.1), varvid man skulle ha motsvarande skyldighet att motverka trenderna i de fall 
75 procent av kvalitetsstandarden eller tröskelvärdet skulle uppnås.

Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 206
Bilaga III, del A.1, tabellen, rad 7

Sulfat utgår

Or. es
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Motivering

I denna tabell ingår jonerna klorid och sulfat, som i bilagans rubrik och i de artiklar i 
direktivet som avser denna klassificeras som förorenande ämnen. Det är en diskutabel 
klassifikation (de ingår inte i bilaga VIII till ramdirektivet 2000/60/EG), och det skulle få 
oönskade konsekvenser om man lät dem stå kvar i tabellen.

a) Enligt artikel 4.3 kan kommissionen lägga fram förslag om ett direktiv om ändring av 
bilaga I, det vill säga att fastställa kvalitetsstandarder för klorider och sulfater. Det vore 
generellt sett ologiskt att göra det eftersom dessa ämnen finns naturligt i vattnet i avsevärda, 
till och med höga eller mycket höga, halter i många akviferer i EU.

b) Dessa ämnen skulle då behöva omfattas av trendanalyserna (se bilaga IV.1 och 
artikel 4.1), varvid man skulle ha motsvarande skyldighet att motverka trenderna i de fall 
75 procent av kvalitetsstandarden eller tröskelvärdet skulle uppnås.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 207
Bilaga III, del A.1, tabellen, rad 7

Sulfat utgår

Or. es

Motivering

I vissa medlemsstater skapas sulfat i grundvattnet av naturliga orsaker, inte genom 
föroreningar.

Ändringsförslag från Holger Krahmer

Ändringsförslag 208
Bilaga III, del A.1, tabellen, rad 7

Sulfat utgår

Or. de

Motivering

Sulfat bör strykas från förteckningen i bilaga III eftersom det inte har några toxiska effekter 
och därför inte bör klassificeras som förorenande ämne. Dessutom är naturliga 
sulfatförekomster mycket vanliga i Europa. Sulfat är även en viktig beståndsdel i naturligt 
mineralvatten (se direktiv 2003/40/EG av den 16 maj 2003).
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Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 209
Bilag III, del A.1, tabellen, rad 7a (ny)

Fosfor

Or. da

Motivering

Fosfor utgör både i dag och på längre sikt ett allvarligt hot mot grundvattnets kemiska status.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 210
Bilag III, del A.1, tabellen, rad 7a (ny)

Koppar

Or. da

Motivering

De ämnen som lagts till utgör på sikt ett hot mot grundvattnets kemiska kvalitet.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 211
Bilaga III, del A.1 tabellen, rad 7b (ny)

Zink

Or. da

Motivering

De ämnen som lagts till utgör på sikt ett hot mot grundvattnets kemiska kvalitet.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 212
Bilag III, del A.1, tabellen, rad 7c (ny)

Aluminium

Or. da
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Motivering

De ämnen som lagts till utgör på sikt ett hot mot grundvattnets kemiska kvalitet.

Ändringsförslag från Johannes Blokland

Ändringsförslag 213
Bilaga III, del B, punkt 1.2

1.2 Uppgifter om var och en av de 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen, i synnerhet förekomsternas 
storlek, förbindelserna mellan 
grundvattenförekomsterna och förbundna 
ytvatten och terrestra ekosystem som är 
beroende av grundvattenförekomsterna och, 
när det gäller naturligt förekommande 
ämnen, bakgrundskoncentrationerna i 
grundvattenförekomsterna.

1.2 Uppgifter om var och en av de 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen, i synnerhet förekomsternas 
storlek, förbindelserna mellan 
grundvattenförekomsterna och förbundna 
ytvatten och terrestra ekosystem,
användningen av grundvatten som 
dricksvatten, som är beroende av 
grundvattenförekomsterna och, när det gäller 
naturligt förekommande ämnen, 
bakgrundskoncentrationerna i 
grundvattenförekomsterna.

Or. nl

Motivering

Eftersom grundvatten i Europeiska unionen är dricksvattnets viktigaste källa bör 
medlemsstaterna ange om en grundvattenförekomst som bedöms vara i farozonen också 
används som dricksvatten, vilket även är i enlighet med artikel 7.1 i direktiv 2000/60/EG.

Ändringsförslag från Dan Jørgensen

Ändringsförslag 214
Bilaga III, del B, punkt 2.2

2.2. Förhållandet mellan tröskelvärdena och, 
för naturligt förekommande ämnen, 
observerade bakgrundskoncentrationer.

2.2. Förhållandet mellan tröskelvärdena och, 
för naturligt förekommande ämnen, 
observerade bakgrundskoncentrationer. Om 
det inte finns några kända 
bakgrundskoncentrationer i grundvattnet 
för naturligt förekommande ämnen skall 
bakgrundskoncentrationerna fastställas 
efter bästa yrkesmässiga bedömning.

Or. da

Motivering

I en rad fall kommer man inte att få reda på bakgrundskoncentrationen förrän efter en längre 
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tids övervakning. För vissa grupper av grundvattenförekomster kan det dessutom vara svårt 
att hitta förekomster där en naturlig bakgrundskoncentration kan mätas. I båda fallen 
kommer det att vara nödvändigt att fastställa bakgrundskoncentrationer utifrån kvalificerade 
yrkesmässiga bedömningar.

Ändringsförslag från Dorette Corbey

Ändringsförslag 215
Bilaga III, del B, punkt 2.3

2.3 Hur de ekonomiska och sociala 
kostnaderna beaktades i samband med 
fastställandet av tröskelvärdena.

2.3 Det åtgärdsprogram som 
medlemsstaterna skall fastställa skall 
inbegripa en motivering av det sätt på vilket 
de ekonomiska och sociala kostnaderna 
beaktas i samband med bedömningen av 
åtgärder som syftar till att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

Or. en

Motivering

Ekonomiska och sociala kostnader bör inte beaktas vid fastställandet av tröskelvärden utan i 
stället vid bedömningen av vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå god status.

Ändringsförslag från Ria Oomen-Ruijten

Ändringsförslag 216
Bilaga III, del B, punkt 2.3

2.3 Hur de ekonomiska och sociala 
kostnaderna beaktades i samband med 
fastställandet av tröskelvärdena.

2.3 Det åtgärdsprogram som 
medlemsstaterna skall fastställa skall 
inbegripa en motivering av det sätt på vilket 
de ekonomiska och sociala kostnaderna 
beaktas i samband med bedömningen av 
åtgärder som syftar till att uppnå god 
kemisk grundvattenstatus.

Or. en

Motivering

Ekonomiska och sociala kostnader bör inte beaktas vid fastställandet av tröskelvärden utan i 
stället vid bedömningen av vilka åtgärder som kan vidtas för att uppnå god status.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 217
Bilaga IIIa (ny)
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BILAGA IIIa
Ämnen som skall hindras från att komma 

ut i grundvattnet
1. Ämnen som uppfyller kriterierna för att 
klassificeras som cancerframkallande, 
mutagena eller reproduktionstoxiska i 
kategorierna 1 och 2 enligt direktiv 
67/548/EEG.
2. Ämnen som är långlivade, 
bioackumulerande och toxiska.
3. Ämnen som är mycket långlivade och 
mycket bioackumulerande.
4. Ämnen som kan störa hormonella 
funktioner hos vattenlevande organismer.
5. Ämnen som ger anledning till samma 
grad av oro som ämnena i punkterna 1–4.
6. Ämnen vilkas nedbrytningsprodukter 
uppvisar någon av ovanstående 
egenskaper.

Or. en

Ändringsförslag från Chris Davies

Ändringsförslag 218
Bilaga IV

KRITERIER FÖR ATT IDENTIFIERA 
OCH MOTVERKA VARJE BETYDANDE 

OCH IHÅLLANDE UPPÅTGÅENDE 
ÖKNING

KRITERIER FÖR ATT IDENTIFIERA 
OCH MOTVERKA VARJE BETYDANDE 

OCH IHÅLLANDE UPPÅTGÅENDE 
ÖKNING

1. Identifiering av varje betydande och 
ihållande uppåtgående ökning

1. Identifiering av varje betydande och 
ihållande uppåtgående ökning

Medlemsstaterna skall identifiera varje 
betydande och ihållande uppåtgående 
ökning och därvid beakta följande krav:

För att identifiera betydande och ihållande 
ökningar av koncentrationerna av ett 
förorenande ämne i grundvattnet skall 
medlemsstaterna fastställa 
övervakningsfrekvenser och 
övervakningsplatser som gör det möjligt att

1.1 I enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG skall 
övervakningsprogrammet utformas för att 
uppdaga långsiktiga uppåtgående trender 
när det gäller koncentrationen av de 

– erhålla den information som krävs för att 
man skall kunna skilja uppåtgående 
trender till följd av mänsklig verksamhet 
från naturliga variationer med ett 
tillräckligt mått av tillförlitlighet och 
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förorenande ämnen som identifierats i 
enlighet med artikel 4 i föreliggande 
direktiv.

precision,

1.2 Förfarandet för identifiering av 
betydande och ihållande uppåtgående 
trender skall grundas på följande 
förfarande:

– identifiera uppåtgående trender i tid för 
att man skall kunna vidta åtgärder för 
motverkande av trender i syfte att 
förebygga, eller åtminstone i görligaste 
mån begränsa, en miljömässigt betydande 
skadlig förändring av grundvattnets 
kvalitet.

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

Övervaknings- och analysmetoderna skall 
vara förenliga med tillämpliga 
internationella eller nationella normer som 
skall garantera att de uppgifter som lämnas 
är av likvärdig vetenskaplig kvalitet och 
jämförbarhet.

b) För att undvika en snedvridning i 
samband med identifieringen av trender 
skall alla mätresultat som ligger under 
kvantifieringsgränsen tas bort i samband 
med beräkningen.
c) De minsta antalet uppgiftsvärden och de 
kortaste tidsserierna fastställs i följande 
tabell. Tidsserierna får inte överskrida 15 
år.
Över-
vak-
nings-
frek-
vens

Minst
a antal 
år

Högst
a antal 
år

Minst
a antal 
mät-
ningar

Årlige
n

8 15 8

Halv-
årsvis

15 5 10

Kvar-
talsvis

5 15 15

d) Två eller flera på varandra följande 
värden bör inte saknas. Ytterligare krav 
beträffande provschemat bör övervägas så 
att resultatet av beräkningen blir 
tillförlitligt.
1.3 Vid identifieringen av varje betydande 
och ihållande uppåtgående ökning av 
koncentrationen av ämnen som 
förekommer både naturligt och som ett 
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resultat av mänsklig verksamhet skall de 
uppgifter beaktas som samlats in innan 
övervakningsprogrammet inleddes i syfte 
att sammanställa en rapport över 
identifiering av trender inom ramen för den 
första förvaltningsplanen för 
avrinningsdistriktet i enlighet med artikel 
13 i direktiv 2000/60/EG.
1.4 En särskild trendbedömning skall göras 
för relevanta förorenande ämnen i 
grundvattenförekomster som har drabbats 
av utsläpp från punktkällor, inbegripet 
historiska punktkällor, i syfte att se till att 
föroreningsplymer från en förorenad tomt 
inte sprider sig till ett angivet område och 
försämrar grundvattenförekomstens 
kemiska status.
1.5 Likaledes skall en särskild 
trendbedömning göras i de områden i 
grundvattenförekomster i vilka betydande 
och ihållande uppåtgående trender av 
koncentrationer av något av de 
förorenande ämnen som identifierats enligt 
artikel 4 i föreliggande direktiv kan leda till 
negativ inverkan på förbundna 
vattenekosystem eller sådana terrestra 
ekosystem som är beroende av 
grundvattenförekomsten eller vara till 
hinder för nuvarande eller framtida 
användning av grundvattnet.
1.6 Identifieringen av betydande och 
ihållande uppåtgående trender skall 
baseras på det förfarande för bedömning av 
kemisk status som anges i bilaga II i 
föreliggande direktiv.
2. Utgångspunkter för att motverka trender 2. Utgångspunkter för att motverka trender

2.1 De trender som främst skall motverkas 
är de som innebär en risk för skada på 
förbundna akvatiska ekosystem, direkt 
beroende terrestra ekosystem, mänsklig 
hälsa eller legitima användningar av 
vattenmiljön.

Utgångspunkten för att motverka trender 
skall vara när koncentrationen av ett 
förorenande ämne nått 75 % av en 
kvalitetsnorm eller ett tröskelvärde vars 
överskridande skulle innebära en 
miljömässigt betydande skadlig förändring 
av grundvattnets kvalitet, förutom om

2.2 Förfarandet för att identifiera 
utgångspunkterna för att motverka trender 

– en tidigare utgångspunkt krävs för att 
möjliggöra åtgärder för motverkande av 
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skall fastställas på grundval av tid och 
åtminstone på grundval av de 
övervakningsuppgifter som samlats in i 
enlighet med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EG. I det här fallet skall 
referenspunkterna motsvara inledningen 
av övervakningsprogrammet.

trender i syfte att på ett kostnadseffektivt 
sätt förebygga, eller åtminstone i görligaste 
mån begränsa, en miljömässigt betydande 
skadlig förändring av grundvattnets 
kvalitet,

2.3 De minsta antalet mätvärden och de 
kortaste tidsserierna för en analys för att 
motverka trender över åren omfattar och 
beror på den övervakningsfrekvens som 
valts i enlighet med punkt 1.2 c i denna 
bilaga och har fastställts i följande tabell. 
Tidsserierna får inte överskrida 30 år.

– en annan utgångspunkt krävs på grund 
av tekniska svårigheter att mäta en 
eventuell trend i den aktuella förekomsten,

Över-
vak-
nings-
frek-
vens

Minst
a antal 
år

Högst
a antal 
år

Minst
a antal 
mät-
ningar

Årlige
n

14 30 14

Halv-
årsvis

10 30 18

Kvar-
talsvis

10 30 30

– ökningens storlek och möjligheterna att 
motverka trenden är av sådan art att en 
senare utgångspunkt ändå skulle 
möjliggöra åtgärder för motverkande av 
trender i syfte att på ett kostnadseffektivt 
sätt förebygga, eller åtminstone i görligaste 
mån begränsa, en miljömässigt betydande 
skadlig förändring av grundvattnets 
kvalitet.

2.4 En trend har motverkats om lutningen 
på den linje som symboliserar trenden i den 
första sektionen är positiv och i den andra 
sektionen negativ. För att bedömningen av 
om trenden motverkats skall vara 
tillförlitlig måste det säkerställas att antalet 
värden före och efter avbrottet i tidsserien 
är lämpligt med avseende på 
övervakningsfrekvensen.

Medlemsstaterna skall i de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt 
som krävs enligt artikel 13 i direktiv 
2000/60/EG offentliggöra en 
sammanfattning av orsakerna till de valda 
utgångspunkterna.

2.5 Beslutet att försöka vända en trend 
skall också baseras på den miljömässiga 
betydelsen av den uppåtgående och 
ihållande ökningen av förorenande 
koncentrationer. Som ett rekommenderat 
värde och i enlighet med artikel 17.4 i 
direktiv 2000/60/EG skall 
utgångspunkterna för att motverka trender 
vara högst 75 % av nivån för de 
kvalitetsnormer som anges i bilaga I eller 
av det tröskelvärden som fastställts i 
enlighet med artikel 4.
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2.6 Om det finns tillgång till uppgifter som 
erhållits före det att 
övervakningsprogrammet inleddes skall 
dessa användas till att fastställa 
referenspunkter för identifiering av 
utgångspunkter för att motverka trender.
2.7 Så snart en referenspunkt har fastställts 
i enlighet med artikel 2.1 och 2.2 skall den 
användas för de grundvattenförekomster 
som bedöms vara i riskzonen och därmed 
förbundna ämnen och inte ändras.

Or. en

Motivering

Kommissionens förslag att införa föreskrivna övervakningsfrekvenser och fasta 
utgångspunkter för motverkande av trender kan leda till att miljömässigt betydande trender 
inte upptäcks i tid och att åtgärder för att motverka trenderna och förhindra betydande 
miljöskador inte kan sättas in i tid. Fasta övervakningsfrekvenser kan även få till följd att en 
olämplig övervakningsnivå för fastställande av en trend tillämpas. Detta är inte någon 
kostnadseffektiv eller vetenskapligt hållbar metod.

Genom detta ändringsförslag tvingas medlemsstaterna välja övervakningsfrekvenser och 
utgångspunkter för motverkande av trender som gör det möjligt att identifiera och motverka 
trender i tid för att förhindra att de får betydande återverkningar. För att säkra ett konsekvent 
tillvägagångssätt måste medlemsstaterna fastställa frekvenser och utgångspunkter med hjälp 
av gemensamma kriterier. Vilka frekvenser och utgångspunkter som är de rätta beror på 
egenskaperna hos de aktuella grundvattenförekomsterna och förorenande ämnena.

Ändringsförslag från Hiltrud Breyer och Marie Anne Isler Béguin 

Ändringsförslag 219
Bilaga IV, punkt 1.2, led a

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

a) Utvärderingen av mätvärdena från 
övervakningsprogrammet skall baseras på 
en trendanalys för varje enskild
provtagningspunkt i varje 
grundvattenförekomst eller grupp av 
förekomster.

Or. en

Motivering

Om mätvärdena utgör genomsnittet över en viss period kan betydande koncentrationer av 
förorenande ämnen få alltför litet genomslag i resultaten.
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Ändringsförslag från María Sornosa Martínez

Ändringsförslag 220
Bilaga IV, punkt 1.2, led a

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

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

Or. es

Motivering

Det förekommer stora skillnader i grundvattnets naturliga kemiska sammansättning, inte bara 
mellan olika grundvattenförekomster utan även inom en och samma grundvattenförekomst. 
Exempelvis finns det kemiska skillnader mellan det ytnära grundvattnet och grundvattnet på 
lägre nivåer. Därför förutsätter en korrekt bedömning att övervakningspunkterna är 
jämförbara sett till bland annat geologiska förhållanden.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 221
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, inledningen

c) De minsta antalet uppgiftsvärden och de 
kortaste tidsserierna fastställs i följande 
tabell. Tidsserierna får inte överskrida 15 år.

c) De minsta antalet uppgiftsvärden och de 
kortaste tidsserierna fastställs i följande 
tabell. Tidsserierna får inte överskrida 6 år.

Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 222
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, tabellen, spalt 2, rad 2

8 6
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Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 223
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, tabellen, spalt 3, rad 2-4

15 6
15 6
15 6

Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.

Ändringsförslag från Cristina Gutiérrez-Cortines

Ändringsförslag 224
Bilaga IV, led 1.6a (ny)

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

Or. es

Motivering

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

Ändringsförslag 225
Bilaga IV, punkt 2.3, inledningen

2.3 De minsta antalet mätvärden och de 
kortaste tidsserierna för en analys för att 
motverka trender över åren omfattar och 
beror på den övervakningsfrekvens som 
valts i enlighet med punkt 1.2 c i denna 
bilaga och har fastställts i följande tabell. 
Tidsserierna får inte överskrida 30 år.

2.3 De minsta antalet mätvärden och de 
kortaste tidsserierna för en analys för att 
motverka trender över åren omfattar och 
beror på den övervakningsfrekvens som 
valts i enlighet med punkt 1.2 c i denna 
bilaga och har fastställts i följande tabell. 
Tidsserierna får inte överskrida 6 år.

Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 226
Bilaga IV, punkt 2.3, tabellen, spalt 2, rad 2

14 6

Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.

Ändringsförslag från Richard Seeber

Ändringsförslag 227
Bilaga IV, punkt 2.3, tabellen, spalt 3, rad 2-4

30 6
30 6
30 6
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Or. de

Motivering

Om nya tidsfrister skall fastställas bör dessa stämma överens med den för sex år avsedda 
tidsrytmen.


