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PR_COD_1am 
 
 

Tegnforklaring 

 * Høringsprocedure 
flertal af de afgivne stemmer 

 **I Samarbejdsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 **II Samarbejdsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 *** Samstemmende udtalelse 
flertal blandt Parlamentets medlemmer undtagen i de tilfælde, der 
omhandles i EF-traktatens artikel 105, 107, 161 og 300 og i EU-
traktatens artikel 7 

 ***I Fælles beslutningsprocedure (førstebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer 

 ***II Fælles beslutningsprocedure (andenbehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende den fælles holdning 
flertal blandt Parlamentets medlemmer for at forkaste eller ændre 
den fælles holdning 

 ***III Fælles beslutningsprocedure (tredjebehandling) 
flertal af de afgivne stemmer for at godkende det fælles udkast 

 
(Den angivne procedure er baseret på det af Kommissionen foreslåede 
retsgrundlag) 
 

 
 

Ændringsforslag til en lovgivningsmæssig tekst 

I Parlamentets ændringsforslag markeres de tekstdele, der ønskes ændret, 
med fede typer og kursiv. Kursivering uden fede typer er en oplysning til de 
tekniske tjenestegrene om elementer i den lovgivningsmæssige tekst, der 
foreslås rettet med henblik på den endelige tekst (f.eks. materielle fejl eller 
manglende tekst i en sprogversion). De foreslåede rettelser skal godkendes af 
de berørte tekniske tjenestegrene. 
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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS LOVGIVNINGSMÆSSIGE 
BESLUTNING 

om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om beskyttelse af grundvandet 
mod forurening 
(KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Fælles beslutningsprocedure: førstebehandling) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentet og Rådet 
(KOM(2003)0550)1, 

– der har fået forslaget forelagt af Kommissionen, jf. EF-traktatens artikel 251, stk. 2, og 
artikel 175, stk. 1 (C5-0447/2003), 

– der henviser til forretningsordenens artikel 51, 

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Landbrugsudvalget 
(A6-0000/2004), 

1. godkender Kommissionens forslag som ændret; 

2. anmoder om fornyet forelæggelse, hvis Kommissionen agter at ændre dette forslag i 
væsentlig grad eller erstatte det med en anden tekst; 

3. pålægger sin formand at sende Parlamentets holdning til Rådet og Kommissionen. 

Kommissionens forslag 
 

Ændringsforslag 

Ændringsforslag 1 
Betragtning 1 

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

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

Begrundelse 

I det nye grundvandsdirektiv må tiltaget fra rammedirektiv 80/68/EØF overtages fuldt ud, 
hvis man vil bevare de forebyggende bestemmelser i grundvandsbeskyttelsen og dermed 
forhindre eller begrænse en forringelse af grundvandet i form af nye udledninger. 

                                                 
1 EUT C ... / Endnu ikke offentliggjort i EUT. 
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"Bør" er ikke rigtigt i sammenligning med den engelske originaltekst, hvor det hedder "skal". 
Dette bør også kontrolleres i den videre tekst og i de øvrige sprogudgaver. 
 

Ændringsforslag 2 
Betragtning 2 a (ny) 

 (2a) Grundvand er den største og mest 
følsomme forekomst af ferskvand i EU, og 
det er frem for alt den primære kilde for 
den offentlige forsyning med drikkevand. 
Beskyttelsesniveauet i forbindelse med 
nye udledninger, emissioner og tab må 
som minimum være sammenligneligt med 
niveauet for overfladevand i god kemisk 
tilstand. Ved forureninger eller 
forringelser opstår der ofte uoprettelige 
skader. 

 

Ændringsforslag 3 
Betragtning 3 

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

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

 

Ændringsforslag 4 
Betragtning 4 

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

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

fastlæggelse af udgangspunktet for at 
vende denne tendens. 

Begrundelse 

Det fremgår af konteksten og af forhistorien, at retningslinjerne i direktiv 2000/60/EF ikke 
udgør noget omfattende og udtømmende regelsæt for grundvand. 
 

Ændringsforslag 5 
Betragtning 5 

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

(5) Der bør udarbejdes 
grundvandskvalitetskrav og 
vurderingsmetoder, så man ud fra 
ensartede retningslinjer kan vurdere og 
beskrive grundvands og 
grundvandsforekomsters gode kemiske 
tilstand. Dog skal mindstekrav til 
grundvandsbeskyttelsen indrettes på en 
sådan måde i Den Europæiske Union, at 
der ikke sker konkurrenceforvridninger. 
Indebærer overholdelse af 
grundvandskvalitetskravene betydelige 
finansielle byrder i medlemsstaterne, 
bidrager Fællesskabet finansielt for at 
afhjælpe en sådan byrde.  

Begrundelse 

Retningslinjerne for den gode kemiske tilstand som saneringsmål frem til år 2015 må være de 
samme for i det mindste nogle vigtige ledeparametres og reglers vedkommende, så man kan 
fastsætte klare saneringsmål frem til 2015 og undgå konkurrenceforvridninger i EU. 
 

Ændringsforslag 6 
Betragtning 5 a (ny) 

 (5a) I forbindelse med foranstaltninger, 
der i henhold til dette direktiv er 
nødvendige for at nå de nævnte mål, men 
begrænser land- og skovbrugs lovlige 
udnyttelse af et areal, betales et passende 
udligningsbeløb for de herved forårsagede 
økonomiske ulemper. 
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Ændringsforslag 7 
Betragtning 7 

(7) I medfør af artikel 22, stk. 2, tredje led, 
i direktiv 2000/60/EF ophæves Rådets 
direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 
om beskyttelse af grundvand mod 
forurening forårsaget af visse farlige stoffer 
med virkning fra den 22. december 2013. 
Det er nødvendigt at sikre kontinuiteten i 
beskyttelsesreglerne i direktiv 80/68/EØF, 
både hvad angår direkte og indirekte 
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, ved også at sikre 
sammenhængen med de relevante 
bestemmelser i direktiv 2000/60/EF. 

(7) I medfør af artikel 22, stk. 2, tredje led, 
i direktiv 2000/60/EF ophæves Rådets 
direktiv 80/68/EØF af 17. december 1979 
om beskyttelse af grundvand mod 
forurening forårsaget af visse farlige stoffer 
med virkning fra den 22. december 2013. 
Det er nødvendigt at sikre kontinuiteten i 
beskyttelsesreglerne i direktiv 80/68/EØF, 
både hvad angår direkte og indirekte 
udledning af forurenende stoffer til 
grundvand, ved også at sikre 
sammenhængen med de relevante 
bestemmelser i direktiv 2000/60/EF hhv. 
overføre disse til dette direktiv til sikring 
af gældende ret. 

Begrundelse 

Konsekvensændring med henblik på dels fuldt ud at overtage det forebyggende tiltag fra 
direktiv 80/68//EØF, dels at skabe større klarhed. 
 

Ændringsforslag 8 
Betragtning 7 a (ny) 

 (7a) Desuden skal det gøres klart, for 
hvilke stoffer udledningen skal forhindres 
og begrænses. I den forbindelse skal der 
især også tages specielt hensyn til 
videnskabens fagviden om problematiske 
stoffer, såsom endokrine stoffer1. 

 1 Se også Europa-Parlamentets beslutninger af 
20.10.1998 om kemiske stoffer, der forårsager 
endokrine forstyrrelser, (EFT C 341 af 9.11.1998, 
s. 37) og af 26.10.2000 om Kommissionens 
meddelelse om en EF-strategi for 
hormonsystemforstyrrende stoffer, en række 
stoffer, der mistænkes for at forstyrre 
hormonsystemet hos mennesker og vilde dyr og 
planter (EFT C 197 af 12.7.2001, s. 409). 

Begrundelse 

Også her er det nødvendigt at overtage teksten fra direktiv 80/68/EØF, især med henblik på 
at gøre artikel 4, stk.1, litra b, punkt i), i direktiv 2000/60/EF og artikel 6 i nærværende 
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direktiv tilstrækkelig rettet mod fuldbyrdelsen. 
 
 

Ændringsforslag 9 
Artikel 2, definition 1 

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

1. ‘Grundvandskvalitetskrav': 
koncentrationsværdier for forurenende 
stoffer i grundvand, ved hvis overskridelse 
den kemiske tilstand for en eller flere 
grundvandsforekomster skulle 
karakteriseres som ringe 

Begrundelse 

Der bør ikke her indføres nye begreber. I princippet drejer det sig om kvalitetskrav eller 
kvalitetsmålsætninger, som allerede er indført i EU-retten. 
 

Ændringsforslag 10 
Artikel 2, definition 3 

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

3. 'Indirekte udledninger til grundvand': 
udledninger, emissioner og tab, for så vidt 
de ikke er direkte udledninger til 
grundvand, jf. artikel 2, definition 2, i 
direktiv 2000/60/EF, men kan føre til 
forurening af grundvandet. 

Begrundelse 

Denne definition gentager tre væsentlige principper fra vandrammedirektivet: 

– den omfattende definition på forurenende stoffer (artikel 2, definition 32), 

– den samme omfattende definition på belastninger af vandmiljøet som den, der allerede er 
fastlagt for overfladevand (artikel 16, stk. 6), 

– og sammen med den allerede eksisterende definition på "direkte" udledninger til 
grundvand dækker den faktisk alle risikokilder. 

 

Ændringsforslag 11 
Artikel 2, definition 3 a (nyt) 

 3a. 'Forringelse': enhver nok så 
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ubetydelig, menneskeskabt og vedvarende 
stigning i koncentrationen af forurenende 
stoffer i forhold til status quo i 
grundvandet. 

Begrundelse 

Begrebet forringelse optræder i artikel 4, stk. 1, litra b, punkt i), men er ikke defineret, hvilket 
giver anledning til løbende diskussioner om formålet med dette stk. En definition er også 
vigtig, fordi begrebet forurening anvendes tvetydigt i direktiv 2000/60/EF. På den ene side 
skal det forstås som faretærskel på linje med begrebsdefinitionen "forurening" i direktiv 
2000/60/EF's artikel 2, hvor der kræves en forandring af en dårlig kemisk tilstand til en god. 
På den anden side anvendes det også i tilfælde, hvor det skal betegne en allerede indtruffet 
forringelse af den gode tilstand, f.eks. i forbindelse med at vende tendensen i direktiv 
2000/60/EF's artikel 4, stk 1, litra b, punkt iii). Det er nødvendigt med en tydeliggørelse 
heraf. 
 

Ændringsforslag 12 
Artikel 2, definition 3 b (nyt) 

 3b. 'Historiske giftlossepladser': nedlagte 
affaldsbehandlingsanlæg og andre 
arealer, på hvilke der er blevet behandlet, 
lagret eller aflejret affald (gamle depoter) 
og arealer med nedlagte anlæg og andre 
arealer, hvor der har været forurenende 
stoffer i omløb, der som punktkilder kan 
fremkalde jord- eller 
grundvandsforurening og ikke hidtil har 
været omfattet af EU-retten. 

Begrundelse 

Begrebet "historisk giftlosseplads", der anvendes i den følgende tekst for at afgrænse særlig 
forurenede risikozoner, som må formodes ikke at kunne være saneret inden 2015 eller 2027, 
opfattes ikke ens i medlemslandene og må derfor defineres. 
 

Ændringsforslag 13 
Artikel 3, overskrift 

Kriterier for vurdering af god kemisk 
tilstand for grundvand 

Kriterier for vurdering og klassificering af 
god kemisk tilstand for 
grundvandsforekomst 
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Begrundelse 

Den gode kemiske tilstand bestemmes for en grundvandsforekomsts vedkommende. Det drejer 
sig i denne artikel ikke kun om den rapport, der skal udarbejdes i 2005, men tillige om det 
arbejde, der skal gøres sidenhen. 
 

Ændringsforslag 14 
Artikel 3, indledning 

Med henblik på den karakterisering, som 
skal foretages i medfør af artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i 
bilag II dertil, anses en 
grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster for at have en god 
kemisk tilstand for grundvand, hvis 

Med henblik på den karakterisering, som 
skal foretages i medfør af artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EF og afsnit 2.1 og 2.2 i 
bilag II dertil, og med henblik på den 
klassificering, der skal foretages i medfør 
af artikel 8 og bilag V, afsnit 2.4.5 og 2.5, 
anses en grundvandsforekomst eller en 
gruppe af grundvandsforekomster for at 
have en god kemisk tilstand for grundvand, 
hvis 

Begrundelse 

Tydeliggørende henvisning til de gældende bestemmelser i direktiv 2000/60/EF. Det er ikke 
grundvandet i almindelighed, men kun de grundvandsforekomster, som ifølge artikel 5 i 
direktiv 2000/60/EF er truet, der skal undersøges og klassificeres som hhv. gode eller dårlige.  
 

Ændringsforslag 15 
Artikel 3, litra a 

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

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

 Ligger det i en grundvandsforekomst eller 
i en gruppe af grundvandsforekomster 
naturlige geogent betingede indhold af 
forurenende stoffer, for hvilke der i 
medfør af bilag I findes et 
grundvandskvalitetskrav, eller for hvilke 
der i medfør af bilag II er blevet afledt et 
ekstra, nationalt grundvandskvalitetskrav, 
over disse værdier, gælder det naturlige 
indhold som grundvandskvalitetskrav. 
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Begrundelse 

Med dette punktum indføres en stærkt påkrævet regulering af det naturlige indhold i 
grundvand - de såkaldte "baggrundsværdier". Efter at man i Europa ikke længere ved 
udarbejdelsen af kvalitetskravene kan tage hensyn til de indbyrdes meget forskellige indhold, 
må det slås fast, hvad der sker, når selv det naturlige indhold overstiger kvalitetskravene. 
Hvis dette er tilfældet med en grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster, skal det forhøjede, naturlige indhold gælde som kvalitetsmål. For at 
forhindre, at stærkt forurenende stoffer fortrinsvis anvendes eller oplagres i områder, hvor 
det naturlige indhold ligger over kvalitetskravene, skal man sådanne steder forhindre en 
yderligere koncentration af forurenende stoffer i grundvandet. 
 

Ændringsforslag 16 
Artikel 3, stk. 1 a (nyt) 

 Grundvandskvalitetskravene for den gode 
kemiske tilstand retter sig efter de human- 
og økotoksikologiske kriterier for 
konkretisering af definitionen (nr. 33) på 
forurening i direktiv 2000/60/EF's artikel 
2. 

Begrundelse 

Kommissionens begrundelse for, at der på grund af manglende data ikke kunne stilles forslag 
om yderligere kvalitetskrav for god kemisk tilstand, holder ikke vand. Den ville omvendt også 
skulle gælde for medlemsstaterne, eftersom Kommissionen jo i denne forbindelse støtter sig 
på data fra medlemsstaterne. 

Problemet skyldes snarere en for streng målsætning for den gode kemiske tilstand. Denne 
målsætning må rette sig efter definitionen på forurening i direktiv 2000/60/EF og de 
kvalitetskrav, der kan udledes deraf. Dette siger artikel 17 i ovennævnte direktiv også. 
Sådanne værdier går ikke ud fra de naturlige værdier i en bestemt grundvandsforekomst, som 
jo, afhængigt af de hydrogeologiske forhold, rent faktisk kan være vidt forskellige, men fra et 
forureningsbegreb med henblik på afværgning af fare. Alligevel kan der fælles for alle 
grundvandsførende lag udledes human- eller økotoksikologisk begrundede værdier. 

Af største vigtighed for beskyttelsen af grundvandet er bestemmelserne i artikel 6 med det 
strenge forebyggende tiltag for at forhindre en forringelse af grundvandskvaliteten som følge 
af (fremtidige) udledninger og tilførsler, mens de her omtalte regler vedrører (gamle) 
eksisterende forureninger. Det skal sikres, at der ikke skal udfoldes uforholdsmæssig store 
anstrengelser i den forbindelse. 
 

Ændringsforslag 17 
Artikel 3, stk. 1 b (nyt) 
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 På baggrund af en sammenligning med 
overvågningsværdiernes aritmetiske 
gennemsnit sker der en efterprøvning af, 
om kravene opfyldes, på hvert 
prøveudtagningssted ved en 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, som ifølge den 
analyse, der i medfør af direktiv 
2000/60/EF's artikel 5 skal gennemføres, 
er blevet klassificeret som truet/truede. 
Måleværdier på enkelte målesteder, som 
ikke opfylder kravene, har kun indflydelse 
på klassificeringen, såfremt det 
pågældende målested ifølge en sagkyndig 
vurdering som omtalt i bilag I, del A, er 
bestemmende for belastningen af 
grundvandsforekomsten eller en del af 
den. 

Begrundelse 

Klassificeringen af grundvandsforekomsterne på grundlag af måleresultaterne som værende i 
god eller dårlig tilstand er et centralt element i direktivet. Der skal derfor være éntydige 
regler for, hvordan denne klassificering skal ske. Teksten i dette nye stk. 1 b står i fodnote 22 i 
bilag I. På grund af sin betydning hører teksten hjemme i artikel 3. Tilføjelsen skal gøre det 
klart, at det i tilfælde af en overskridelse af standarden ved et målested skal kontrolleres, om 
det således fremkomne udsagn nu også kan gælde for hele grundvandsforekomsten. Hvis 
målestedet ikke er repræsentativt for grundvandsforekomsten eller i det mindste for en del af 
den, bliver det ikke taget i betragtning. Ved klassificeringen af en grundvandsforekomst er der 
således tillige altid behov for en ekspertbedømmelse. 
 

Ændringsforslag 18 
Artikel 4, overskrift 

Tærskelværdier Grundvandskvalitetskrav, der kan 
opstilles på nationalt plan, på 
vandområdedistriktsplan eller for en 
grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster 

Begrundelse 

Der bør ikke her indføres nye begreber. 
 

Ændringsforslag 19 
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Artikel 4, stk. 1 

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

1. Om nødvendigt opstiller 
medlemsstaterne yderligere 
grundvandskvalitetskrav efter 
retningslinjerne i artikel 3 og bilag II for 
hvert nyt forurenende stof, som på deres 
område på afgørende måde bidrager til, at 
grundvandsforekomster eller grupper af 
grundvandsforekomster må klassificeres 
som truede. Disse 
grundvandskvalitetskrav gælder bl.a. i 
forbindelse med den i artikel 5, stk. 2, i 
direktiv 2000/60/EF omhandlede revision 
af grundvandstilstanden. 

Disse tærskelværdier kan opstilles på 
nationalt plan, på vandområdedistriktsplan 
eller for en grundvandsforekomst eller en 
gruppe af grundvandsforekomster. 

Disse grundvandskvalitetskrav kan 
opstilles på nationalt plan, på 
vandområdedistriktsplan eller for en 
grundvandsforekomst eller en gruppe af 
grundvandsforekomster. 

Begrundelse 

Konsekvensændring på grund af afskaffelsen af begrebet tærskelværdi og på grund af 
ændringen af bilagene som følge af, at stofparametrene i bilag III er flyttet til bilag I. 
Kriterierne for de nationale kvalitetskrav fremgår allerede af direktiv 2000/60/EF's artikel 3 
og bilag V, punkt 2.3.5. 
 

Ændringsforslag 20 
Artikel 4, stk. 2 

2. Medlemsstaterne forelægger senest den 
22. juni 2006 Kommissionen en liste over 
alle de forurenende stoffer, som de har 
opstillet tærskelværdier for. For hvert 
forurenende stof på listen forelægger 
medlemsstaterne de oplysninger, der er 

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

Begrundelse 

Konsekvensændring 
 

Ændringsforslag 21 
Artikel 4, stk. 3 

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

udgår  

Inden Kommissionen offentliggør 
rapporten, og inden den vedtager forslag 
til ændring af bilag I til dette direktiv, 
anmoder den det i artikel 16, stk. 5, i 
direktiv 2000/60/EF omhandlede udvalg 
om en udtalelse. 

 

Begrundelse 

Indføjelse af en ny artikel 4 a (revisionsklausul). 
 

Ændringsforslag 22 
Artikel 4 a (ny) 

 Artikel 4a 
 Revision af listen over de 

grundvandskvalitetskrav, der opstilles på 
fællesskabsplan 

 Første gang tre år efter fristen i artikel 4, 
stk. 2, og derefter hvert sjette år 

 - reviderer Kommissionen listen over de 
grundvandskvalitetskrav, der opstilles på 
fællesskabsplan (bilag I), navnlig på 
grundlag af de oplysninger, 
medlemsstaterne forelægger i 
overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, 
den videnskabelige og tekniske udvikling 
og en udtalelse fra det i artikel 16, stk. 5, i 
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direktiv 2000/60/EF omhandlede udvalg, 
 - udarbejder Kommissionen en 

overbliksrapport og forelægger, om 
nødvendigt, efter proceduren i traktatens 
artikel 251 forslag til et direktiv om 
ændring af listen over forurenende stoffer 
og/eller de tilhørende koncentrationer af 
forurenende stoffer. 

Begrundelse 

Med denne ændring skal det sikres, at listerne over forurenende stoffer og kvalitetskravene 
revideres regelmæssigt, og at Europa-Parlamentet inddrages i lovgivningsproceduren. 
 

Ændringsforslag 23 
Artikel 5, stk. 2 

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

Konstateres der i grundvandsforekomster 
en væsentlig og vedvarende opadgående 
tendens i koncentrationerne af forurenende 
stoffer, og overstiger koncentrationerne 
udgangspunktet, skal medlemsstaterne 
vende tendensen på grundlag af det 
indsatsprogram, der er omhandlet i artikel 
11 i direktiv 2000/60/EF, med henblik på 
progressivt at mindske grundvandets 
forurening og forhindre en forringelse. 

Begrundelse 

Redaktionelle tilpasninger i overensstemmelse med direktiv 2000/60/EF 
(vandrammedirektivet) 
 

Ændringsforslag 24 
Artikel 6, stk. 1 

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

Til virkeliggørelse af den målsætning at 
forebygge eller undgå indirekte udledning 
af forurenende stoffer til grundvand som 
angivet i artikel 4, stk. 1, litra b), punkt i), 
i direktiv 2000/60/EF sikrer 
medlemsstaterne ved gennemførelsen af 
programmerne i medfør af artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EF, især i forbindelse 
med de grundlæggende foranstaltninger i 
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artikel 11, stk. 3, litra g) og h), og på trods 
af bestemmelserne for direkte udledninger 
i samme artikels stk. 3, litra j), at 

 a) indirekte udledning af bestemte 
forurenende stoffer, jf. det foreliggende 
direktivs bilag I og III, til grundvandet 
forhindres, og at 

 b) indirekte udledning af andre 
forurenende stoffer ved anvendelse af 
bedste miljøpraksis og benyttelse af den 
bedste disponible teknik begrænses så 
meget, at en forringelse af grundvandets 
kvalitet undgås og forhindres i 
overensstemmelse med denne artikels stk. 
2a. 

Begrundelse 

I særdeleshed må der gælde de samme krav for indirekte udledning som for direkte udledning, 
dvs. det kan ikke tillades, at der sker en opfyldning til god kemisk tilstand. Dette er i modstrid 
med tendensstyringen i artikel 5 og med bestemmelserne i artikel 4, stk. 1, litra b), punkt i), i 
direktiv 2000/60/EF og i direktiv 80/68/EØF, som er i kraft indtil 2013. 

Artikel 6 i dette direktiv må derfor konkretisere og supplere artikel 4, stk. 1, litra b), punkt i), i 
overensstemmelse med det forebyggende tiltag i direktiv 80/68/EØF. Af forebyggende grunde 
skal tilladelig udledning begrænses på en sådan måde, at man kan garantere, at det af 
menneskelig aktivitet langt hen ubelastede grundvand beskyttes og en forringelse forhindres.  
 

Ændringsforslag 25 
Artikel 6, stk. 2 

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

Stk. 1 gælder uanset 
grundvandskvalitetskrav fra andre 
områder til beskyttelse af grundvandet 
ikke for 

 a) udledning af husholdningsspildevand 
fra husrensningsanlæg fra isolerede 
beboelser og 

 b) anden udledning, der indeholder 
forurenende stoffer i så ringe mængder 
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og koncentrationer, at enhver fare for 
skadelig påvirkning af grundvandets 
kvalitet er udelukket og 

 c) udledning af vand til kunstig berigelse 
af grundvandet med offentlig forvaltning 
af grundvandet for øje. 

 Litra a)-c) gælder under forudsætning af, 
at der som minimum benyttes den bedste 
disponible teknik for at minimere 
udledninger, emissioner og tab samt 
begrænse forringelse af grundvandet, og 
for så vidt disse ikke udgør nogen 
signifikant andel af belastningerne af 
grundvandet gennem punktkilder. 

Begrundelse 

Direktiv 80/68/EØF indeholder allerede de ovennævnte fritagelsesregler. Ud fra 
subsidiaritetsprincippet er det ikke forsvarligt, at et EU-direktiv befatter sig med alle små- og 
miniudledninger. Når det gældende direktiv 80/68/EØF ophæves i 2013, vil der opstå huller i 
regelsættet, dersom denne tekst ikke medtages. 
 

Ændringsforslag 26 
Artikel 6, stk. 2 a (nyt) 

 Foranstaltninger i henhold til stk. 2 må 
kun træffes, når medlemsstaternes 
ansvarlige myndigheder har konstateret, 
at overvågningen af grundvandet og 
navnlig dets kvalitet finder sted. 

Begrundelse 

Dette overvågningsforbehold i direktiv 80/68/EØF for udledninger og anlæg, der kan bringe 
grundvandet i fare, er indtil nu ikke medtaget i direktiv 2000/60/EF eller i dette direktiv. Det 
er imidlertid det vigtigste instrument for en fuldbyrdelse af gennemførslen af det 
forebyggende regelsæt. Overvågningen i henhold til artikel 8 i direktiv 2000/60/EF gælder 
kun den almindelige kvalitetsovervågning af grundvandsforekomstens tilstand, den kan som 
regel ikke omfatte den slags udledninger. De såkaldte belastningsmålesteder til overvågning 
af udledninger, emissioner og tab fra anlæg ville heller ikke være repræsentative for 
tilstanden i en grundvandsforekomst. 
 

Ændringsforslag 27 
Artikel 6, stk. 2 b (nyt) 
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 Væsentlige direkte og indirekte 
udledninger fra historiske giftlossepladser 
vurderes efter nationale regler. Kriterier 
for vurdering og sanering af historiske 
giftlossepladser opføres i 
vandområdeplanerne, jf. artikel 13 i 
direktiv 2000/60/EF. Heraf afledte 
saneringsprogrammer skal have et 
saneringsmål, der kan nås med rimelige 
omkostninger, men skal som et minimum 
forhindre, at forureningen breder sig 
yderligere. Artikel 4, stk. 4 og 5, i direktiv 
2000/60/EG berøres ikke heraf. 

Begrundelse 

De særlige regler for gamle giftlossepladser betragtes som et fornuftigt redskab, da man 
hermed kan klare det vanskelige i, at en punktkildes virkning betragtes som gældende for hele 
en grundvandsforekomst. I direktivforslaget bør der indføjes tilsvarende bestemmelser. Denne 
særlige ordning bør kun kunne gøres gældende i forbindelse med allerede eksisterende 
historiske punktkilder. Her tages kun de punktkilder i betragtning, som fører til en væsentlig 
belastning af grundvandet. Desuden bør de kriterier, hvorefter væsentlige punktkilder 
konstateres og deres forurenende virkning bedømmes, den specifikke overvågning samt 
beslutningen om, fra hvornår og hvorledes en punktkilde saneres, baseres på nationale regler, 
som skal fremgå af vandområdeplanen.  

 

Ændringsforslag 28 
Artikel 6, stk. 2 c (nyt) 

 Som et supplement til rapporterne, jf. 
artikel 11 i direktiv 2000/60/EF, 
fremsender medlemsstaterne en 
sammenfatning af undtagelser i henhold 
til stk. 2. 

Begrundelse 

Konsekvensændring. Disse oplysninger har hidtil ikke været krævet i artikel 11. Den hidtidige 
formulering i artikel 6 skal udgå i kraft af ændringsforslag 24-28, eftersom der ellers er risiko 
for, at der gives tilladelse til indirekte udledninger med det formål at fylde op til den gode 
tilstand. Noget sådant ville være i modstrid med direktiv 80/68/EØF, med artikel 4, stk. 1, 
litra b), punkt i), i direktiv 2000/60/EF samt med artikel 6, stk. 1, i nærværende direktiv. 
 

Ændringsforslag 29 
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Bilag I, overskrift 

KVALITETSKRAV FOR GRUNDVAND GOD KEMISK TILSTAND -
KVALITETSKRAV FOR GRUNDVAND 

Begrundelse 

Der indføjes en ny A-del i bilag I. 
 

Ændringsforslag 30 
Bilag I, del A (ny) 

 A. Klassificering og bedømmelse af de 
truede grundvandsforekomsters tilstand 

 Efter fremlæggelse af resultaterne af 
bedømmelsen og klassificeringen på de 
enkelte målesteder på grundlag af 
bestemmelserne i artikel 3, stk. 1-3, sker 
der en klassificering af den 
grundvandsforekomst eller den gruppe af 
grundvandsforekomster, der i henhold til 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EF er opført 
som truede. 

 Andelen af målesteder, der er opført som 
havende en god kemisk tilstand, er 
afgørende for klassificeringen af hele 
grundvandsforekomsten eller gruppen af 
grundvandsforekomster i tilfælde, hvor 
det kan bekræftes, at mindst 70 % af 
arealet i grundvandsforekomsten eller 
gruppen af grundvandsforekomster 
opfylder kravene, og/eller at ikke mere 
end 30 km2 er belastet som forurenede 
zoner inden for grundvandsforekomsten. 

Begrundelse 

Denne nye del A indføjes før tabellen (som bliver til del B). Med disse direktiver må der 
allerede nu indføres regler for grundtrækkene i den endelige procedure for klassificering af 
grundvandsforekomster som værende i god eller dårlig tilstand. Dette er ikke udtømmende 
reguleret i bilag V, punkt 2.4.5, i direktiv 2000/60/EF. Ud fra bilag I, fodnote 2, i dette 
direktiv kunne man slutte, at blot ét dårligt målested er nok til, at man skal klassificere hele 
grundvandsforekomsten som dårlig. Dette er ikke rimeligt, såfremt det pågældende målested 
ikke er repræsentativt for hele grundvandsforekomsten eller for en væsentlig del af den. 

Bestemmelsen i artikel 3 er endnu ikke tilstrækkelig til en ensartet fuldbyrdelse. Forslaget om 
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at betegne 70 %/30 % eller mindst 30 km2 som "afgørende" for klassificeringen som 
god/dårlig, hhv. dårlig sikrer, at der fastsættes en konkret fremgangsmåde for 
klassificeringen. Med mindstearealet på 30 km2 forhindres det endvidere, at resultaterne, når 
der er tale om grundvandsforekomster, der ikke er lige store, forsvinder i et gennemsnit. 
 

Ændringsforslag 31 
Bilag I, del B (tabel), overskrift (ny) 

 B. Kvalitetskrav til god kemisk tilstand 

 

Ændringsforslag 32 
Bilag I, tabel, række 1 

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

(Vedrører ikke den danske tekst) 

Begrundelse 

Denne tabel bliver til del B i bilag I. Som allerede nævnt i forbindelse med artikel 3 er det 
nødvendigt over hele EU at fastsætte éns standarder for den gode kemiske tilstand, der skal 
nås inden år 2015, for at forhindre miljødumping og ulige konkurrencevilkår. Til det formål 
overtoges minimumsparametrene fra bilag III. Koncentrationsværdierne er human- og 
økotoksikologisk begrundet og definerer faren for forurening, dvs. overgang til den dårlige 
tilstand. 

Desuden er også medtaget parametret for summen af pesticider med deres biologisk 
virksomme stoffer, da en belastning ofte ikke kan føres tilbage til ét pesticid alene. 
 

Ændringsforslag 33 
Bilag I, tabel, række 2 a-2 i (nye) 

Ændringsforslag  

Aktive stoffer i pesticider 
i alt 

0,5 µg/l 

 

Summen af pesticider inkl. virksomme 
metabolitter  

Ammonium 0,5 mg/l 

Arsen 10 µg/l 

Cadmium 1,0 µg/l 

Minimumsliste over stoffer eller ioner, der 
forekommer naturligt eller som følge af 
menneskelig virksomhed 
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Chlorid 250 mg/l 

Bly 10 µg/l 

Kviksølv 0,2 µg/l 

Sulfat 240 mg/l 

Aluminium 0,2 mg/l 

 

Begrundelse 

Denne tabel bliver til del B i bilag I. Som allerede nævnt i forbindelse med artikel 3 er det 
nødvendigt over hele EU at fastsætte éns standarder for den gode kemiske tilstand, der skal 
nås inden år 2015, for at forhindre miljødumping og ulige konkurrencevilkår. Til det formål 
overtoges minimumsparametrene fra bilag III. Koncentrationsværdierne er human- og 
økotoksikologisk begrundet og definerer faren for forurening, dvs. overgang til den dårlige 
tilstand. 

Desuden er også medtaget parametret for summen af pesticider med deres biologisk 
virksomme stoffer, da en belastning ofte ikke kan føres tilbage til ét pesticid alene. 
 

Ændringsforslag 34 
Bilag I, tabel 1 a (ny) 

Ændringsforslag 

Stof  Minimumsliste over syntetiske stoffer, 
fremstillet af mennesker 

Trichlorethylen 

Tetrachlorethylen 

 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

Begrundelse 

Se ændringsforslag 32 
 

Ændringsforslag 35 
Bilag I, fodnote 22 

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

udgår  
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2000/60/EF. 

Begrundelse 

Denne tekst er blevet suppleret og flyttet til artikel 3, stk. 1 b (nyt). 
 

Ændringsforslag 36 
Bilag II, afsnit 2 

I vurderingsproceduren tages der navnlig 
hensyn til: 

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

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

 

 2. Beregningen af de 
grundvandskvalitetskrav, der skal 
fastlægges på nationalt niveau, sker efter 
følgende kriterier: 

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

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

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

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

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

 

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

 

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

Begrundelse 

Medlemsstaterne kan som supplement til stofferne i bilag I fastsætte kvalitetskrav til de 
parametre, der i forbindelse med bedømmelsen af grundvandsforekomsterne af de enkelte 
stater er blevet erkendt som betydningsfulde og karakteristiske. 

Beregningen af nationale kvalitetskrav må ske ensartet i Europa. Egnet som grundlag for 
beregningen er human- eller økotoksikologisk viden om de pågældende skadelige stoffer og 
allerede eksisterende kvalitetsmålsætninger for miljøet. Dette kan udledes af bilag V, afsnit 
2.3.2, andet led, kombineret med definition 35 i direktiv 2000/60/EF. 

For beregningen af kvalitetskravene skal andre kriterier ikke spille nogen rolle. Hensyntagen 
til godsfragt og vurdering af særlig indvirkning på f. eks. overfladevand eller 
landøkosystemer sker i forbindeles med overvågningen og ved fastlæggelsen af de nødvendige 
forholdsregler. 
 

Ændringsforslag 37 
Bilag III, overskrift 

TÆRSKELVÆRDIER FOR 
GRUNDVANDSFORURENENDE 
STOFFER 

GRUNDVANDSKVALITETSKRAV I 
FORBINDELSE MED 
GRUNDVANDSFORURENENDE 
STOFFER 

Ændringsforslag 38 
Bilag III, del A.1 

 Del A.1 udgår.  

Begrundelse 

Eftersom del A er blevet flyttet fra bilag III til bilag I, bibeholdes i bilag III kun del B med 
informationsforpligtelserne. 
 

Ændringsforslag 39 
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Bilag III, del A.2 

 Del A.2 udgår.  

Begrundelse 

Eftersom del A er blevet flyttet fra bilag III til bilag I, bibeholdes i bilag III kun del B med 
informationsforpligtelserne. 
 

Ændringsforslag 40 
Bilag III, del B, indledning 

I overensstemmelse med artikel 4, stk. 2, 
og afsnit 2 i bilag II til dette direktiv 
forelægger medlemsstaterne for hvert 
forurenende stof, der karakteriserer 
grundvandsforekomster som truede, 
følgende oplysninger: 

I overensstemmelse med artikel 4 og afsnit 
2 i bilag II til dette direktiv forelægger 
medlemsstaterne for hvert forurenende 
stof, der karakteriserer 
grundvandsforekomster som truede, og for 
hvilket de nationale 
grundvandskvalitetskrav til god kemisk 
tilstand blev indført, som et minimum 
følgende oplysninger: 

Begrundelse 

Konsekvensændringsforslag på grund af de ændrede artikler og det ændrede bilag II. 
 

Ændringsforslag 41 
Bilag III, del B, afsnit 1.1 

1.1 Oplysninger om antallet af 
grundvandsforekomster, der karakteriseres 
som truede, og hvor de udvalgte 
forurenende stoffer bidrager til denne 
klassifikation. 

1.1 Oplysninger om antallet af 
grundvandsforekomster, der karakteriseres 
som truede, og hvor forurenende stoffer, 
for hvilke der på nationalt plan er blevet 
fastsat grundvandskvalitetskrav, bidrager 
til denne klassifikation. 

Begrundelse 

Tilføjelsen skal gøre det klart, at det med udstedelsen af dette direktiv ikke er hele den 
samlede statusopgørelse, der skal omarbejdes til rapporten for 2005, men at der kun skal 
rapporteres om de grundvandsforekomster hhv. parametre, for hvilke der er beregnet 
nationale kvalitetskrav. 
 

Ændringsforslag 42 
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Bilag III, del B, afsnit 1.2 

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

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

Begrundelse 

Tilføjelsen skal gøre det klart, at det med udstedelsen af dette direktiv ikke er hele den 
samlede statusopgørelse, der skal omarbejdes til rapporten for 2005, men at der kun skal 
rapporteres om de grundvandsforekomster hhv. parametre, for hvilke der er beregnet 
nationale kvalitetskrav. 
 

Ændringsforslag 43 
Bilag III, del B, afsnit 2, overskrift 

2. oplysninger om opstillingen af 
tærskelværdier 

2. oplysninger om opstillingen af 
grundvandskvalitetskrav 

Begrundelse 

Konsekvensændringsforslag 
 

Ændringsforslag 44 
Bilag III, del B, afsnit 2.1 

2.1 Tærskelværdierne, det være sig på 
nationalt plan, på vandområdedistriktsplan, 
for individuelle grundvandsforekomster 
eller for grupper af 
grundvandsforekomster. 

2.1 Grundvandskvalitetskravene, det være 
sig på nationalt plan, på 
vandområdedistriktsplan, for individuelle 
grundvandsforekomster eller for grupper af 
grundvandsforekomster. 

Begrundelse 

Konsekvensændringsforslag 
 

Ændringsforslag 45 
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Bilag III, del B, afsnit 2.2 

2.2 Forholdet mellem tærskelværdierne 
og, for naturligt forekommende stoffer, de 
observerede baggrundsniveauer. 

2.2 Forholdet mellem 
grundvandskvalitetskravene og, for 
naturligt forekommende stoffer, de 
observerede baggrundsniveauer. 

Begrundelse 

Konsekvensændringsforslag 
 

Ændringsforslag 46 
Bilag III, del B, afsnit 2.3 

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

udgår  

Begrundelse 

Hensynet til omkostningerne må ikke spille nogen rolle på dette sted. Efter retsstatslige 
principper skal der tages hensyn til dem i forbindelse med foranstaltningerne. 
 

Ændringsforslag 47 
Bilag IV, afsnit 1.1 

1.1 I overensstemmelse med afsnit 2.4 i 
bilag V til direktiv 2000/60/EF skal 
overvågningsprogrammet tilpasses med 
henblik på afdækning af væsentlige og 
vedvarende opadgående tendenser i 
koncentrationerne af de i medfør af artikel 
4 i dette direktiv påviste forurenende 
stoffer. 

1.1 I overensstemmelse med afsnit 2.4 i 
bilag V til direktiv 2000/60/EF skal 
overvågningsprogrammet tilpasses med 
henblik på afdækning af væsentlige og 
vedvarende opadgående tendenser i 
koncentrationerne af de i medfør af dette 
direktivs artikel 3, stk. 1-3, artikel 4 og 
bilag I påviste forurenende stoffer. 

Begrundelse 

Konsekvensændringsforslag på grund af ændrede artikler 
 

Ændringsforslag 48 
Bilag IV, afsnit 1.2, litra a 

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

overvågningsprogrammet baseres på en 
tendensanalyse efter en statistisk 
fremgangsmåde ved hjælp af de 
aritmetiske middelværdier i 
prøveudtagningsintervallet ved hvert 
enkelt målested i hver 
grundvandsforekomst eller gruppe af 
grundvandsforekomster, beregnet på 
grundlag af en kvartalsmæssig, halvårlig 
eller årlig overvågningsfrekvens. 

Begrundelse 

Udregningen af middelværdien af den gennemsnitlige målestedsbelastning per 
grundvandsforekomst fører til, at der kan beregnes "nydelige" belastningstendenser. 
Undersøgelser har vist, at selv massive belastninger forsvinder ved hjælp af denne dobbelte 
middelværdiudregning. En kontrol baseret på årets rytme er ikke tilstrækkelig. 
 

Ændringsforslag 49 
Bilag IV, afsnit 1.2, litra b 

b) For at undgå skævheder i bestemmelsen 
af tendenserne medtages målinger under 
grænsen for kvantitativ bestemmelse ikke i 
beregningen. 

b) For at undgå skævheder i bestemmelsen 
af tendenserne medtages målinger under 
grænsen for kvantitativ bestemmelse kun 
med den halve værdi i beregningen. 

Begrundelse 

Se ændringsforslag 47 
 

Ændringsforslag 50 
Bilag IV, afsnit 1.2, litra c, indledning 

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

c) Minimumsantallet af dataværdier og 
tidsseriernes minimumslængde er anført i 
følgende tabel. Tidsserierne må ikke 
overskride 5 år. 

Begrundelse 

De tidsintervaller, Kommissionen foreslår for at konstatere en tendens, forekommer for lange. 
 

Ændringsforslag 51 
Bilag IV, nr. 1.2, litra c, tabel, kolonne 2, række 1 
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Overvågnings-   Mindste 
frekvens   antal år 

Overvågnings-   Mindste 
frekvens   antal år 

Årlig         8 Årlig         5 

Begrundelse 

De tidsintervaller, Kommissionen foreslår for at konstatere en tendens, forekommer for lange. 
 

Ændringsforslag 52 
Bilag IV, nr. 1.2, litra c, tabel, kolonne 3 

Overvågnings-   Største 
frekvens   antal år 

Overvågnings-   Største 
frekvens   antal år 

Årlig        15 Årlig        10 

Halvårlig       15 Halvårlig       10 

Kvartalsmæssig      15 Kvartalsmæssig      10 

Begrundelse 

De tidsintervaller, Kommissionen foreslår for at konstatere en tendens, forekommer for lange. 
 

Ændringsforslag 53 
Bilag IV, afsnit 1.4 

1.4 Der gennemføres specifik 
tendensvurdering for relevante 
forurenende stoffer i 
grundvandsforekomster, der berøres af 
punktkildeforurening, herunder ældre 
punktkilder, til kontrol af, at 
forureningsfaner fra forurenede områder 
ikke breder sig ud over et nærmere 
bestemt område og forringer 
grundvandsforekomstens kemiske 
tilstand. 

1.4 Proceduren for fastlæggelse af 
udgangspunktet for tendensvurderingen 
opstilles på grundlag af tid og som 
minimum på grundlag af 
overvågningsdata, der er indsamlet i 
henhold til artikel 8 i direktiv 2000/60/EF. 
I dette tilfælde svarer referencepunkterne 
til overvågningsprogrammets start. 

 Foreligger der data, der er indsamlet før 
overvågningsprogrammets start, anvendes 
de ved fastlæggelsen af 
referencepunkterne til bestemmelse af 
udgangspunktet for tendensvurderingen. 
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Begrundelse 

De to nye underafsnit stammer fra afsnit 2. Fastlæggelsen af referencepunkter kan kun 
referere til det punkt, hvor tendensen vender. Disse er uden betydning for foranstaltninger til 
at vende tendensen. 

Afsnit 1.4 med den af Kommissionen foreslåede ordlyd går på gamle giftlossepladser, for 
hvilke der skal gælde særlige nationale regelsæt, og det bør derfor falde bort her. 
 

Ændringsforslag 54 
Bilag IV, afsnit 2.1 

2.1 Foranstaltninger til at vende tendensen 
rettes navnlig mod tendenser, som udgør en 
risiko for skade på tilknyttede akvatiske 
økosystemer, direkte afhængige terrestriske 
økosystemer, menneskers sundhed eller 
legitime anvendelser af vandmiljøet. 

2.1 Foranstaltninger til at vende tendensen 
rettes navnlig mod tendenser, som udgør en 
risiko for skade på grundvandet, på 
tilknyttede akvatiske økosystemer, direkte 
afhængige terrestriske økosystemer, 
menneskers sundhed eller legitime 
anvendelser af vandmiljøet. 

Begrundelse 

Det er nødvendigt at nævne grundvandet. 
 

Ændringsforslag 55 
Bilag IV, afsnit 2.2 

2.2 Proceduren for fastlæggelse af 
udgangspunktet for at vende en tendens 
opstilles på grundlag af tid og som 
minimum på grundlag af 
overvågningsdata, der er indsamlet i 
overensstemmelse med artikel 8 i direktiv 
2000/60/EF. I dette tilfælde svarer 
referencepunkterne til 
overvågningsprogrammets start. 

udgår  

Begrundelse 

Denne tekst er flyttet til afsnit 1.4. 
 

Ændringsforslag 56 
Bilag IV, afsnit 2.3, indledning 

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

minimumslængden af tidsserier til analyse 
af en vending af tendensen gennem årene 
omfatter og afhænger af den 
overvågningsfrekvens, der er valgt i 
overensstemmelse med punkt 1.2, litra c), i 
dette bilag, og er anført i følgende tabel. 
Tidsserierne må ikke overskride 10 år. 

Begrundelse 

Tidsperioden for en vending af tendensen forekommer for lang. 
 

Ændringsforslag 57 
Bilag IV, afsnit 2.3, tabel, kolonne 2, række 1 

Overvågnings-   Mindste 
frekvens   antal år 

Overvågnings-   Mindste 
frekvens   antal år 

Årlig         14 Årlig         10 

Begrundelse 

Tidsperioden for en vending af tendensen forekommer for lang. 
 

Ændringsforslag 58 
Bilag IV, afsnit 2.3, tabel, kolonne 3 

Overvågnings-   Største 
frekvens   antal år 

Overvågnings-   Største 
frekvens   antal år 

Årlig        30 Årlig        15 

Halvårlig       30 Halvårlig       15 

Kvartalsmæssig      30 Kvartalsmæssig      15 

Begrundelse 

Tidsperioden for en vending af tendensen forekommer for lang. 
 

Ændringsforslag 59 
Bilag IV, afsnit 2.4 

2.4 Der er tale om vending af tendensen, 
hvis tendenskurvens hældning er positiv i 
den første sektion og negativ i den 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
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følgende sektion. Af hensyn til en pålidelig 
vurdering af vendingen af tendensen sikres 
det, at antallet af værdier før og efter 
afbrydelsen i tidsserierne er rimeligt i 
forhold til overvågningsfrekvensen. 

Begrundelse 

(Vedrører ikke den danske tekst) 
 

Ændringsforslag 60 
Bilag IV, afsnit 2.5 

2.5 Ved afgørelsen om at vende en tendens 
tages der også hensyn til den miljømæssige 
signifikans af den opadgående og 
vedvarende stigning i koncentrationerne af 
forurenende stoffer. Som en anbefalet 
værdi og i overensstemmelse med artikel 
17, stk. 4, i direktiv 2000/60/EF er 
udgangspunktet for at vende tendensen 
højst 75 % af niveauet for kvalitetskravene 
i bilag I og/eller af tærskelværdierne 
opstillet i medfør af artikel 4. 

2.5 Ved afgørelsen om at vende en tendens 
tages der også hensyn til den miljømæssige 
signifikans af den opadgående og 
vedvarende stigning i koncentrationerne af 
forurenende stoffer. I overensstemmelse 
med artikel 17, stk. 4, i direktiv 
2000/60/EF fastsættes som udgangspunkt 
for at vende tendensen en værdi på højst 
75 % af niveauet for kvalitetskravene i 
bilag I og/eller af 
grundvandskvalitetskravene opstillet i 
medfør af artikel 4. 

Begrundelse 

Det er ikke på sin plads med en "anbefalet værdi". Nøjagtig som i direktiv 2000/60/EF skal 
værdien på 75 % være bindende. 
 

Ændringsforslag 61 
Bilag IV, afsnit 2.6 

2.6 Foreligger der data, der er indsamlet 
før overvågningsprogrammets start, 
anvendes de ved fastlæggelsen af 
referencepunkterne til bestemmelse af 
udgangspunktet for at vende tendensen. 

udgår  

Begrundelse 

Denne tekst er flyttet til afsnit 1.4 i samme bilag. 
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BEGRUNDELSE 

Generel baggrund 

Der har været regler for forureningsbeskyttelse af grundvandet siden vedtagelsen af direktiv 
80/68/EØF. Dette direktiv skal ophæves i 2013, hvorefter beskyttelsesordningen skal 
videreføres på grundlag af vandrammedirektivet og det foreliggende grundvandsdirektiv (krav 
i artikel 17 i vandrammedirektivet). Ifølge direktivets artikel 17 skal der vedtages særlige 
kriterier for vurdering af god kemisk tilstand og for bestemmelse af en væsentlig og 
vedvarende opadgående tendens og for fastlæggelse af udgangspunktet for at vende denne 
tendens. 

Ud over principperne i artikel 17 fastlægges der i vandrammedirektivet også omfattende 
bestemmelser om grundvandsbeskyttelse: specifikke miljømål (art. 4), overvågning af 
grundvandets tilstand (art. 8), forbud mod direkte udledninger som led i det planlagte 
indsatsprogram (art. 11), særlige bestemmelser for ”vandforekomster til indvinding af 
drikkevand” (art. 7). I bilag II, afsnit 2, karakteriseres grundvandet, og bilag V, afsnit 2, 
omfatter kriterier vedrørende overvågning af grundvands kvantitative og kemiske tilstand. 
 
Bevarelse af beskyttelsesniveauet 
 

Komplementariteten mellem de to retsakter samt den kendsgerning, at direktiv 80/68/EØF vil 
blive ophævet i 2013, nødvendiggør en nøje overvågning af beskyttelsesniveauet, som skal 
sikre grundvandet i fremtiden. 

Ordføreren er af den opfattelse, at vandrammedirektivet suppleret med det nye 
grundvandsdirektiv skal skabe det samme beskyttelsesniveau som i direktiv 80/68/EØF. 

Hun stiller derfor adskillige ændringsforslag med henblik på at sikre den forebyggende 
tilgang, der er så vigtig for grundvand, og forhindre eller begrænse en forringelse af 
grundvandet i form af nye tilførsler og udledninger. 
 
Forsigtighedsprincippet 
 

Ifølge forsigtighedsprincippet er det vigtigt, at den nye lovgivning sikrer, at forebyggelse 
forsat udgør et centralt element i overvågningen af grundvand i EU. Det i det eksisterende 
direktiv klart fastlagte forebyggelsesprincip skal forankres lige så utvetydigt i det foreliggende 
forslag. 

Ifølge ordførerens opfattelse og for at beskytte de initiativer, der allerede er taget, bør 
bestemmelserne i direktiv 80/68/EØF (som senest 2013 ikke længere vil være gældende) om 
bekæmpelse af eller kontrol med tilførsel eller udledning af farlige stoffer også indarbejdes i 
det nye direktiv. 

Ved forurening og forringelser opstår der ofte uoprettelige skader, og derfor er ændringerne 
fremsat for at sikre, at beskyttelsesniveauet i forbindelse med nye tilførsler og udledninger 
som minimum vil være sammenligneligt med niveauet for overfladevand i en meget god 
kemisk tilstand. Artikel 6 i forslaget skal sikre den konkrete gennemførelse af det strenge 
forebyggende tiltag i artikel 4, stk. 1, litra b), punkt i, i direktiv 80/68/EØF. 
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Begrænsning af indirekte udledninger i grundvandet er særligt vigtig og bør derfor prioriteres 
højt. Der må gælde de samme krav for menneskeskabte tilførsler og udledninger som for 
direkte tilførsler. At foretage en “opfyldning”, indtil der opnås en god kemisk tilstand, er i 
modstrid med bestemmelserne i direktiv 2000/60/EØF samt direktiv 80/68/EØF og kan derfor 
ikke tillades. 

Af forebyggende grunde skal tilladelige tilførsler og udledninger begrænses på en sådan 
måde, at man kan garantere, at det af menneskelig aktivitet langt hen ubelastede grundvand 
beskyttes, og så en forringelse forhindres. 

Endelig sigtes der med alle de stillede ændringsforslag mod at sikre, at den forebyggende 
tilgang fortsat vil være det centrale element i overvågningen af grundvandet. 

Grundvandskvalitetskrav 
 

Ordføreren ønsker også at sætte spørgsmålstegn ved, hvorfor Kommissionen ikke har fundet 
det hensigtsmæssigt at opstille en liste over nye kvalitetskrav, der kunne anvendes ens i 
forbindelse med alle Europas grundvandsforekomster, siden grundvandsdirektivet er udformet 
med henblik på at supplere vandrammedirektivet. Som følge heraf argumenterer forslaget for, 
at der kun opstilles en liste over stoffer, for hvilke der allerede findes EU-dækkende 
grundvandskrav. For andre stoffer bør medlemsstaterne opstille kvalitetskrav på grundlag af 
kriterierne i forslaget. I lyset af de foranstaltninger, der træffes på nationalt plan, vil 
Kommissionen afgøre, om det vil være hensigtsmæssigt at fremsætte forslag om udvidelse af 
listen med stoffer, der er omfattet af EU-krav. 

Ordføreren opfatter dette synspunkt som værende utilstrækkeligt og er af den opfattelse, at 
argumentet om, at der på grund af manglende data ikke kunne stilles forslag om yderligere 
kvalitetskrav til god kemisk tilstand, ikke er velbegrundet og derfor heller ikke kan 
accepteres. Hun mener, at der skal fastsættes fælles kvalitetskrav, der skal gælde for alle 
medlemsstaterne. Der skal fastsættes ens krav over hele EU til den gode kemiske tilstand, der 
skal opfyldes inden år 2015 og forhindre miljødumping og ulige konkurrencevilkår. Derfor 
skal det foreliggende forslag have en bindende revisionsklausul, således som ordføreren 
foreslår. 

Det er Europa-Parlamentets og Rådets ansvar at vedtage en liste over prioriterede og i 
grundvand ikke naturligt forekommende stoffer, der udgør en signifikant risiko for 
grundvandet, og som derfor efter artikel 6, stk. 1, i det foreliggende direktiv må forhindres 
udledt i eller tilført grundvand. Denne liste erstatter liste I og II i direktiv 80/68/EØF, før dette 
udløber. 

Til det formål overtoges minimumsparametrene fra bilag III. Koncentrationsværdierne er 
human- og økotoksikologisk begrundet og definerer faren for forurening, dvs. overgangen til 
den dårlige tilstand. 

Denne procedure er nødvendig for at opveje, at direktiv 80/68/EØF falder bort i 2013, og for 
at skabe en risikobaseret fremgangsmåde for stoffer i grundvand i lighed med den, der er 
fastsat for overfladevand i artikel 16 i direktiv 2000/60/EF. Princippet om forvaltning af 
flodområder kræver også en integreret tilgang. 
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Det er også nødvendigt at fastsætte en grænseværdi for summen af pesticider, hvis vi ønsker 
at overholde standarderne i vandrammedirektivet. Dette er årsagen til, at summen af pesticider 
og deres virksomme stoffer også er medtaget som parametre, da en belastning ofte ikke kan 
føres tilbage til ét pesticid alene. 

Forslagets artikel 6 er ændret for at undgå risikoen for, at der gives tilladelse til indirekte 
udledninger, selv om det betyder, at grundvandet ikke opnår den gode tilstand. 

Klassificering af grundvand 
 

Klassificeringen af grundvand er et centralt element, og derfor skal der være entydige regler 
for, hvordan denne klassificering skal ske. Forslaget skal fastsætte grundprincipperne i den 
endelige procedure for klassificering af grundvandsforekomster som værende i god eller 
dårlig kemisk tilstand på baggrund af målinger. 

Teksten skal derfor gøre det klart, at det i tilfælde af overskridelse af en standard ved et 
målested skal kontrolleres, om det således fremkomne udsagn nu også kan gælde for hele 
grundvandsforekomsten. Hvis målestedet ikke er repræsentativt for grundvandsforekomsten 
eller for en væsentlig del af den, bliver det ikke taget i betragtning, når klassificeringen 
foregår. 

Ud fra bestemmelserne i direktiv 2000/60/EF kan man slutte, at blot ét dårligt målested er nok 
til, at man skal klassificere hele grundvandsforekomsten som dårlig. Dette er ikke rimeligt, 
såfremt det pågældende målested ikke er repræsentativt for hele grundvandsforekomsten eller 
for en væsentlig del af den. 

Ændringsforlagene til Kommissionens forslag skal fastlægge grundprincipperne for den 
endelige procedure for klassificering af grundvandsforekomster som værende i god eller 
dårlig kemisk tilstand. 

Historiske giftlossepladser 
 

Historiske giftlossepladser eller gamle grundvandsforureninger, som hidtil ikke har været 
omfattet af EU-retten, og som nu også hører til punktkilderne, lader sig næppe sanere inden 
den tidsfrist, der fastsættes i vandrammedirektivet. 

Det har i praksis vist sig, at den type sanering i grundvand knap nok er mulig. Udgifterne 
hertil skal ses ud fra princippet om forholdsmæssighed og afværgning af fare. Detaljerede 
bestemmelser fra EU's side om gamle giftlossepladser ville være i modstrid med 
subsidiaritetsprincippet. Dertil er kravene for komplekse og afhængige af vilkårene i de 
enkelte tilfælde. 

Metoderne til sanering af gamle giftlossepladser bør fastlægges i henhold til nationale 
bestemmelser, som imidlertid skal være offentligt tilgængelige. 
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