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Procedūrų sutartiniai ženklai 

 * Konsultacinė procedūra 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **I Bendradarbiavimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 **II Bendradarbiavimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 *** Pritarimo procedūra 
visų Parlamento narių balsų dauguma, išskyrus EB sutarties 105, 
107, 161 ir 300 straipsniuose bei ES sutarties 7 straipsnyje 
numatytus atvejus 

 ***I Bendro sprendimo procedūra (pirmasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma 

 ***II Bendro sprendimo procedūra (antrasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendrajai pozicijai 
visų Parlamento narių balsų dauguma atmetama arba iš dalies 
pakeičiama bendroji pozicija 

 ***III Bendro sprendimo procedūra (trečiasis svarstymas) 
balsavusių narių balsų dauguma pritariama bendram tekstui 

 
(Procedūra pasirenkama atsižvelgiant į Komisijos pasiūlytą teisinį pagrindą.) 
 

 
 
 
 

Teisės akto teksto pakeitimai 

Parlamento pakeitimuose redaguotas tekstas yra paryškinamas pusjuodžiu 
kursyvu. Paryškinimas paprastu kursyvu atitinkamiems dokumentą 
rengusiems skyriams nurodo tas teisės akto teksto vietas, kurias siūloma 
keisti rengiant galutinį tekstą (pvz., tekste tam tikra kalba aptikta akivaizdžių 
klaidų ar praleistų vietų). Šiems siūlomiems pakeitimams atlikti reikia gauti 
atitinkamų skyrių sutikimą. 
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EUROPOS PARLAMENTO TEISĖKŪROS REZOLIUCIJOS PROJEKTAS 

dėl pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos  
(KOM(2003) 550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Bendro sprendimo procedūra: pirmasis svarstymas) 

Europos Parlamentas,  

– atsižvelgdamas į Komisijos pasiūlymą Europos Parlamentui ir Tarybai 
(KOM(2003)550)1, 

– atsižvelgdamas į EB Sutarties 251 straipsnio 2 dalį ir 175 straipsnio 1 dalį, pagal kuriuos 
Komisija pateikė pasiūlymą Parlamentui (C5-0447/2003), 

– atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį, 

– atsižvelgdamas į Aplinkos apsaugos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komiteto 
pranešimą ir Pramonės, mokslinių tyrimų ir energetikos komiteto bei Žemės ūkio komiteto 
nuomones (A6-0000/2004), 

1. Tvirtina iš dalies pakeistą Komisijos pasiūlymą; 

2. Ragina Komisiją pasiūlymą vėl perduoti Parlamentui, jei ji ketina jį taisyti arba keisti;  

3. Įpareigoja savo Pirmininką perduoti Parlamento poziciją Tarybai ir Komisijai. 

Komisijos siūlomas tekstas 
 

Parlamento pakeitimai 

 

Pakeitimas 1 
1 konstatuojamoji dalis 

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

(1) Požeminis vanduo yra vertingas gamtos 
išteklius, kuris turi būti saugomas nuo 
blogėjimo ir taršos. 

Pagrindimas 
 

Į naująją Požeminio vandens direktyvą būtina be išlygų įtraukti požiūrį, kurio laikytasi rengiant 
Pagrindų direktyvą 80/68/EEB, siekiant užtikrinti prevencines požeminio vandens apsaugos 
                                                 
1 Dar neskelbta Oficialiajame leidinyje. 
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priemones ir taip sustabdyti ar riboti požeminio vandens kokybės blogėjimą dėl teršalų patekimo 
į jį. 

Formuluotė „turėtų būti“ neteisinga, kadangi teksto originale anglų kalba rašoma „turi“.   Tai 
taisytina visame tekste ir jo redakcijose kitomis kalbomis. 

 

Pakeitimas 2 
2 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

  (2a) Požeminis vanduo yra lengviausiai 
pažeidžiamas didžiausias gėlojo vandens 
telkinys ES bei pagrindinis viešasis 
geriamojo vandens tiekimo šaltinis. 
Apsaugos nuo naujų teršalų išleidimo, 
emisijos ir nuostolių lygis turi prilygti 
geros cheminės būklės paviršinio vandens 
apsaugos lygiui. Tarša ir kokybės 
blogėjimas dažnai sukelia neatitaisomą 
žalą. 

 

Pakeitimas 3 
3 konstatuojamoji dalis 

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

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

 



 

PE 349.868 6/35 PR\545657LT.doc 

LT 

Pakeitimas 4 
4 konstatuojamoji dalis 

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

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

Pagrindimas 

Kontekstas ir ankstesnė patirtis aiškiai rodo, kad Direktyvoje 2000/60/EB numatytų priemonių 
neužtenka požeminiam vandeniui apsaugoti. 
 

Pakeitimas 5 
5 konstatuojamoji dalis 

(5) Būtina nustatyti kokybės standartus, 
ribines vertes ir vertinimo metodus, kad 
būtų galima apibrėžti požeminio vandens 
telkinių cheminės būklės įvertinimo 
kriterijus. 

(5) Būtina nustatyti požeminio vandens 
kokybės standartus ir vertinimo metodus, 
kad pagal vienodus standartus būtų galima 
įvertinti ir apibūdinti požeminio vandens ir 
požeminio vandens telkinių cheminę 
būklę. Tačiau minimalūs požeminio 
vandens standartai Europos Sąjungoje 
neturėtų sukelti konkurencijos 
iškraipymų. Tais atvejais, kai valstybės 
narės laikydamosi požeminio vandens 
apsaugos standartų patiria didelių išlaidų, 
Bendrija padeda padengti šias išlaidas 
skirdama finansinę paramą. 

Pagrindimas 

Iki 2015 m. įgyvendintinas pertvarkos tikslas – apibrėžti geros cheminės būklės nustatymo 
standartus. Vienodus standartus – bent jau tam tikrus svarbius parametrus ir taisykles – būtina 
apibrėžti tam, kad iki 2015 m. būtų galima nustatyti aiškius pertvarkos tikslus ir sukliudyti 
konkurencijos iškraipymui ES. 
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Pakeitimas 6 
5a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 (5a) Jeigu siekiant šia direktyva 
užsibrėžtų tikslų taikomos priemonės 
riboja tinkamą žemės ploto naudojimą 
žemdirbystės ar miškininkystės tikslais ir 
dėl to patiriama ekonominių nuostolių, šie 
nuostoliai deramai atlyginami. 

 

Pakeitimas 7 
7 konstatuojamoji dalis 

(7) Direktyvos 2000/68/EB 22 straipsnio 2 
dalies trečia įtrauka nuo 2013 m. gruodžio 
22 d. panaikinama 1979 m. gruodžio 17 d. 
Tarybos direktyva 80/68/EEB dėl 
požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų sukeltos taršos. 
Siekiant užtikrinti Direktyvoje 80/68/EEB 
numatyto apsaugos nuo tiesioginio ir 
netiesioginio teršalų išleidimo į požeminį 
vandenį režimo nenutrūkstamumą būtina 
įraukti nuorodą į atitinkamas Direktyvos 
2000/60/EB nuostatas.  

(7) Direktyvos 2000/68/EB 22 straipsnio 2 
dalies trečia įtrauka nuo 2013 m. gruodžio 
22 d. panaikinama 1979 m. gruodžio 17 d. 
Tarybos direktyva 80/68/EEB dėl 
požeminio vandens apsaugos nuo tam tikrų 
pavojingų medžiagų sukeltos taršos. 
Siekiant užtikrinti Direktyvoje 80/68/EEB 
numatyto apsaugos nuo tiesioginio ir 
netiesioginio teršalų išleidimo į požeminį 
vandenį režimo nenutrūkstamumą būtina 
įraukti nuorodą į atitinkamas Direktyvos 
2000/60/EB nuostatas arba jas įtraukti į 
šią direktyvą, kad būtų išlaikytas teisinis 
statusas. 

Pagrindimas 

Pakeitimas siūlomas, siekiant be išlygų taikyti Direktyvoje 80/68/EEB numatytą prevencinį 
metodą ir siekiant tikslumo. 
 

Pakeitimas 8 
7 a konstatuojamoji dalis (nauja) 

 (7a) Būtina patikslinti, kokių medžiagų 
išleidimui turi būti kliudoma ir kokių 
medžiagų išleidimas turi būti ribojamas, 
ypač atsižvelgiant į mokslines išvadas dėl 
abejones keliančių, pavyzdžiui, 



 

PE 349.868 8/35 PR\545657LT.doc 

LT 

endokrininių medžiagų1.  

Išsamesnė informacija apie tai pateikta 
1998 m. spalio 20 d. Europos Parlamento 
rezoliucijoje dėl endokrinus ardančių 
cheminių medžiagų (OL C 341, 1998 11 9, 
p. 37) ir 2000 m. spalio 26 d. rezoliucijoje 
dėl Komisijos komunikato apie Bendrijos 
strategiją dėl endokrinus ardančių 
medžiagų, kurios, manoma, kenkia 
žmonių ir laukinių gyvūnų endokrininių 
sistemų veiklai (OL C 197, 2001 7 12, p. 
409). 

Pagrindimas 

Į šią direktyvos dalį taip pat būtina perimti dalį Direktyvos 80/68/EEB teksto, ypač siekiant kuo 
aiškiau suformuluoti Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį ir šios 
direktyvos 6 straipsnį, kad juos būtų galima lengviau įgyvendinti. 
 
 

Pakeitimas 9 
2 straipsnio 1 dalis 

1. „ribinė vertė“ – tai teršalo 
koncentracijos požeminiame vandenyje 
riba, kurią viršijus požeminio vandens 
telkinys ar telkiniai būtų apibūdinami kaip 
blogos cheminės būklės. 

1. „požeminio vandens kokybės 
standartas“ – tai teršalo koncentracijos 
požeminiame vandenyje lygis, kurį viršijus 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
būtų apibūdinami kaip blogos cheminės 
būklės. 

Pagrindimas 

Nereikėtų vartoti naujų sąvokų. Nurodomos į ES teisę jau įtrauktos sąvokos: kokybės standartai 
arba tikslai. 
 

Pakeitimas 10 
2 straipsnio 3 dalis 

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

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

Pagrindimas 

Šis apibrėžimas apima tris pagrindinius vandens pagrindų direktyvos principus: 

- plačią 2 straipsnio 32 dalyje minimą teršalo sąvoką, 

- tokią pačią plačią vandens aplinkos taršos sąvoką, kuri jau vartojama kalbant apie paviršinius 
vandenis (16 straipsnio 6 dalis), 

- ir kartu su apibrėžta „tiesioginio išleidimo“ į požeminį vandenį sąvoka reglamentuoja visus 
pavojų keliančius šaltinius. 
 
 

Pakeitimas 11 
2 straipsnis, 3 a dalis (nauja) 

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

Pagrindimas 

Sąvoka „blogėjimas“ įtraukiama į 4 straipsnio 1 dalies b punkto i papunktį, tačiau ji 
neapibrėžiama. Šio apibrėžimo trūkumas lemia tai, kad nesiliaujama diskutuoti apie šios dalies 
paskirtį. Apibrėžti būtina dar ir todėl, kad sąvoka „tarša“ Direktyvoje 2000/60/EB vartojama 
dviprasmiškai. Pirma, pagal Direktyvos 2000/60/EB 2 straipsnį sąvoka „tarša“ suprantama kaip 
pavojaus riba, kurią pasiekus būtina gerinti blogą cheminę būklę. Antra, ji taip pat vartojama 
apibūdinti geros būklės pablogėjimą, pvz., Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punkto 
iii papunktyje numatytose nuostatose dėl tendencijų. Todėl būtina šią sąvoką apibrėžti aiškiau. 

 

Pakeitimas 12 
2 straipsnio 3 b dalis (nauja) 

 3 b. „Seniau užterštos vietos“ – tai atliekų 
šalinimo įrenginiai ir kitos vietos, kuriose 
buvo perdirbamos, laikomos ar 
deponuojamos (senieji telkiniai) atliekos 
ir nebenaudojamų įrenginių vietos bei 
kitos vietos, kuriose buvo tvarkomos 
atliekos, kurios galėjo sukelti dirvožemio 
ir požeminio vandens taršą ir dėl kurių iki 
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šiol nenustatytos ES teisės nuostatos. 
 

Pagrindimas 
 
Būtina apibrėžti sąvoką „seniau užteršta vieta“, šiame tekste vartojamą, siekiant išskirti itin 
užterštas pavojų keliančias vietas, kurių nebus galima sanuoti iki 2015 m. arba 2027 m., kadangi 
pavienėse valstybėse narėse minėta sąvoka aiškinama skirtingai. 

Pakeitimas 13 
3 straipsnio antraštė 

Geros cheminės požeminio vandens būklės 
vertinimo kriterijai 

Geros cheminės požeminio vandens 
telkinio būklės vertinimo ir nustatymo 
kriterijai 

Pagrindimas 

Nustatoma požeminio vandens telkinio gera cheminė būklė. Šiuo straipsniu numatoma ne tik tai, 
kad pranešimas pateiktinas 2005 m., bet ir tolesnė veikla. 
 

Pakeitimas 14 
3 straipsnio įvadinė dalis 

Direktyvoje 2000/60/EB ir jos II priedo 2.1 
ir 2.2 skirsniuose numatyto apibūdinimo 
prasme telkinio ar telkinių požeminis 
vanduo yra geros cheminės būklės tuomet, 
kai: 

Direktyvoje 2000/60/EB ir jos II priedo 2.1 
ir 2.2 skirsniuose numatyto apibūdinimo ir 
8 straipsnyje bei V priedo 2.4.5 ir 2.5 
skirsniuose numatyto būklės nustatymo 
prasme telkinio ar telkinių požeminis 
vanduo yra geros cheminės būklės tuomet, 
kai: 

Pagrindimas 

Aiškinamoji nuoroda į taikomas Direktyvos 2000/60/EB nuostatas. Tikrinamas ir kaip geras ar 
blogas apibūdinamas ne visas požeminis vanduo, kuriam kyla pavojus, o tik požeminio vandens 
telkinys, kaip numatyta Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnyje. 
 

Pakeitimas 15 
3 straipsnio a punktas 

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

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

kokybės standartų;  

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

Pagrindimas 

Šiuo sakiniu įtraukiama būtina nuostata dėl natūralaus teršalo kiekio požeminiame vandenyje, 
vadinamo „fonine verte“. Kadangi nustatant kokybės standartus neįmanoma atsižvelgti į labai 
skirtingus natūralius teršalų kiekius Europoje, būtina nustatyti priemonę tokiam atvejui, kai 
natūralūs kiekiai viršija kokybės standartus. Jeigu taip atsitinka požeminio vandens telkinyje ar 
telkiniuose didesni natūralūs kiekiai laikytini kokybės norma. Kad regionuose, kuriuose 
natūralūs kiekiai viršija kokybės standartus, nebūtų naudojamos ar deponuojamos medžiagos, 
kurių sudėtyje yra teršalų, būtina sustabdyti didėjančią teršalų koncentraciją požeminiame 
vandenyje. 
 

Pakeitimas 16 
3 straipsnis, 1 a dalis (nauja) 

  Apibrėžiant požeminio vandens kokybės 
standartus, pagal kuriuos nustatoma gera 
cheminė būklė, orientuojamasi į žmogaus 
ir aplinkos toksikologinius kriterijus, 
kuriais tikslinamas Direktyvos 
2000/60/EB 2 straipsnio 3 dalyje pateiktas 
taršos apibrėžimas.  

Pagrindimas 
 

Komisijos argumentas, kad dėl duomenų stokos negalima pasiūlyti jokių kitų geros cheminės 
būkles nustatymo standartų, nėra pagrįstas. Priešingai, tai taikoma ir valstybėms narėms, 
kadangi Komisija remiasi valstybių narių duomenimis. 

Problemos esmė yra ta, kad geros cheminės būklės norma yra per griežta. Apibrėžiant šią normą 
būtina orientuotis į Direktyvoje 2000/60/EB pateiktą taršos apibrėžimą ir pagal jį nustatomus 
kokybės standartus. Tai taip pat numatyta minėtos direktyvos 17 straipsnyje. Tokių normų 
pagrindą sudaro ne požeminio vandens telkinio natūralūs kiekiai, kurie priklausomai nuo 
hidrogeologinių sąlygų iš tikrųjų gali būti labai skirtingi, o taršos apibrėžimas apsaugos nuo 
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pavojaus prasme. Tam gali būti nustatytos visiems vandeningiesiems sluoksniams vienodos 
žmogaus ir aplinkos toksikologiniais kriterijais pagrįstos normos. 

Vykdant požeminio vandens apsaugą, kaip numatyta 6 straipsnyje, pirmenybė teiktina 
prevencinėms priemonėms, taikomoms siekiant sustabdyti požeminio vandens kokybės blogėjimą 
dėl (būsimo) teršalų išleidimo ir patekimo, o šios dalies nuostatos numatytos taikyti (seniai) 
blogėjančios vandens kokybės atvejams. Būtina užtikrinti, kad tokie atvejai nereikalauja 
pernelyg daug pastangų. 

 

Pakeitimas 17 
3 straipsnio 1 b dalis (nauja) 

  Atitikimas standartams nustatomas 
kiekvienos požeminio vandens telkinio 
arba požeminio vandens telkinių grupės, 
kuris (kuri) atlikus Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnyje numatytą 
analizę priskirtas (priskirta) rizikos 
grupei, mėginių ėmimo vietos stebėsenos 
parametrus lyginant su aritmetiniu 
vidurkiu. Pagal pavienėse mėginių ėmimo 
vietose atlikto matavimo rezultatus, 
neatitinkančius standartų, požeminio 
vandens būklę galima įvertinti tik tuomet, 
kai I priedo A dalyje numatytą patikrą 
atlikę specialistai patvirtina, kad mėginių 
ėmimo vieta yra reprezentatyvi vieta, 
pagal kurią galima spręsti apie požeminio 
vandens telkinio arba jo dalies užterštumo 
lygį. 

Pagrindimas 

Geros ar blogos požeminio vandens būklės nustatymas pagal matavimo rezultatus yra 
pagrindinis direktyvos aspektas. Todėl būtina aiškiai reglamentuoti būklės nustatymą. Šis 1 
dalies b punkto tekstas pateikiamas I priedo 22 išnašoje. Tačiau atsižvelgiant į jo reikšmę, jį 
būtina įtraukti į 3 straipsnį. Papildomas tekstas skirtas patikslinti, kad tuo atveju, kai mėginio 
ėmimo vietoje viršijamas standartu numatytas kiekis, būtina nustatyti, ar atlikto matavimo 
rezultatai yra būdingi visam požeminio vandens telkiniui. Jeigu mėginio ėmimo vietoje atliktų 
matavimų rezultatai nėra būdingi visam požeminio vandens telkiniui arba bent jo daliai, juo 
negalima remtis nustatant vandens kokybę. Nustatant požeminio vandens telkinio būklę būtinas 
specialistų vertinimas. 
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Pakeitimas 18 
4 straipsnio antraštė 

Ribinės vertės Atskirų šalių upės baseino rajono ar 
požeminio vandens telkinio arba telkinių 
lygmeniu nustatyti kokybės standartai 

Pagrindimas 

Nereikėtų vartoti naujų sąvokų. 

 

Pakeitimas 19 
4 straipsnio 1 dalis 

1. Pagal apibūdinimo procesą, kurį reikia 
atlikti pagal Direktyvos 2000/60/EB ir jos 
II priedo 2.1 ir 2.2 skirsnių reikalavimus 
laikantis šios direktyvos II priede 
nustatytos tvarkos ir atsižvelgiant į 
ekonomines bei socialines sąnaudas, 
valstybės narės iki 2005 m. gruodžio 22 d. 
nustato ribines vertes kiekvieno iš teršalų, 
kurie jų teritorijoje buvo įvertinti kaip 
esminiai veiksniai, lemiantys tai, kad 
požeminio vandens telkinys ar telkiniai 
apibūdinami kaip priklausą rizikos grupei. 
Valstybės narės nustato bent jau šios 
direktyvos III priedo A.1 ir A.2 dalyse 
išvardintų teršalų ribines vertes. Šios 
ribinės vertės, inter alia, naudojamos 
rengti požeminio vandens būklės 
apžvalgas, kaip nustatyta Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnio 2 dalyje. 

1.   Prireikus valstybės narės pagal 3 
straipsnio ir II priedo nuostatas 
papildomai nustato požeminio vandens 
kokybės standartus kiekvieno iš 
papildomų teršalų, kurie jų teritorijoje 
buvo įvertinti kaip esminiai veiksniai, 
lemiantys tai, kad požeminio vandens 
telkinį ar telkinius būtina apibūdinti kaip 
priklausančius rizikos grupei. Šie 
požeminio vandens standartai, inter alia, 
naudojami rengti požeminio vandens 
būklės apžvalgas, kaip nustatyta 
Direktyvos 2000/60/EB 5 straipsnio 2 
dalyje. 

Šias ribines vertes galima nustatyti atskirų 
šalių, upės baseino rajono ar požeminio 
vandens telkinio arba telkinių lygmeniu. 

Šiuos požeminio vandens kokybės 
standartus galima nustatyti atskirų šalių, 
upės baseino rajono ar požeminio vandens 
telkinio arba telkinių lygmeniu. 

Pagrindimas 
 

Šis pakeitimas būtinas, kadangi išbraukiama sąvoka „ribinės vertės“ ir keičiamas priedų tekstas 
medžiagų parametrus perkeliant iš III į I priedą. Nacionalinių kokybės standartų nustatymo 
kriterijai jau apibrėžti Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2.3.5 skirsnyje ir 3 straipsnyje.  
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Pakeitimas 20 
4 straipsnio 2 dalis 

2. Vėliausiai iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai teršalų, 
kurių ribines vertes jos nustatė, sąrašą. 
Apie kiekvieną sąraše nurodytą teršalą 
valstybės narės pateikia šios direktyvos III 
priedo B dalyje nurodytą informaciją. 

2. Vėliausiai iki 2006 m. birželio 22 d. 
valstybės narės pateikia Komisijai teršalų, 
kurių požeminio vandens kokybės 
standartus jos nustatė, sąrašą. Apie 
kiekvieną sąraše nurodytą teršalą valstybės 
narės pateikia šios direktyvos III priedo B 
dalyje nurodytą informaciją. 

Pagrindimas 

Pakeitimą būtina priimti dėl ankstesnio pakeitimo. 
 

Pakeitimas 21 
4 straipsnio 3 dalis 

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

Išbraukta. 

Prieš paskelbdama pranešimą ir 
priimdama pasiūlymą dėl teisės akto, 
kuriuo iš dalies butų keičiamas šios 
direktyvos I priedas, Komisija paprašo 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje minimą komitetą pateikti nuomonę.  

 

Pagrindimas 
Įtraukiamas naujas 4a straipsnis (pataisomasis straipsnis). 

 

Pakeitimas 22 
4 a straipsnis (naujas) 

 4 a straipsnis 

 Bendrijos lygmeniu nustatytų požeminio 
vandens kokybės standartų sąrašo 
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peržiūra 
 Pradžioje praėjus trejiems metams nuo 4 

straipsnio 2 dalyje minimo termino, vėliau 
– kas šešerius metus:  

 - Komisija peržiūri Bendrijos lygmeniu 
nustatytų požeminio vandens kokybės 
standartų sąrašą (I priedas), ypač 
atsižvelgdama į pagal 4 straipsnio 2 dalį  
valstybių narių pateiktą informaciją, 
mokslinę ir techninę pažangą bei 
Direktyvos 2000/60/EB 16 straipsnio 5 
dalyje minimo komiteto nuomonę.  

 - Komisija parengia apibendrinamąjį 
pranešimą ir prireikus Sutarties 251 
straipsnyje nustatyta tvarka pateikia 
pasiūlymą priimti direktyvą, kuria iš 
dalies būtų keičiamas teršalų ir (arba) 
atitinkamų teršalų koncentracijų sąrašas.  

 

Pagrindimas 

Šiuo pakeitimu siekiama užtikrinti, kad teršalų sąrašai ir kokybės standartai būtų sistemingai 
peržiūrimi ir Europos Parlamentas būtų įtraukiamas į teisėkūros procesą. 

 

Pakeitimas 23 
5 straipsnio 2 dalis 

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

Jeigu požeminio vandens telkiniuose 
nustatoma žymi nuolat didėjančios teršalų 
koncentracijos tendencija ir koncentracija 
viršija užterštumo lygį, kuriam esant 
būtina pradėti keisti didėjančios taršos 
tendenciją, valstybės narės, siekdamos 
sumažinti požeminio vandens užterštumą 
keičia šią tendenciją ir stabdo blogėjimą 
įgyvendindamos Direktyvos 2000/60/EB 
11 straipsnyje nurodytą priemonių 
programą. 

Pagrindimas 

Redakciniai pakeitimai tekstą derinant su Direktyva 2000/60/EB (Vandens pagrindų direktyva). 
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Pakeitimas 24 
6 straipsnio 1 dalis 

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

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

 a) vykdoma tam tikrų teršalų netiesioginio 
išleidimo į požeminį vandenį prevencija 
pagal šios direktyvos I ir III priedus ir  

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

Pagrindimas 
 

Tie patys reikalavimai turi būti taikomi tiek netiesioginio, tiek tiesioginio teršalų išleidimo 
atveju, t. y. negalima leisti pildyti, kol pasiekiama gera cheminė būklė. Tai prieštarauja 5 
straipsnio nuostatoms dėl tendencijos, Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 dalies b punkto 1 
papunkčio ir iki 2013 m. galiojančios Direktyvos 80/68/EB nuostatoms. 

Todėl šios direktyvos 6 straipsnyje būtina tiksliau apibrėžti ir papildyti 4 straipsnio 1 dalies b 
punkto i papunktį Direktyvos 80/68/EB prevencijos metodo prasme. Dėl prevencinių priežasčių 
leistiną išleidimą būtina riboti taip, kad būtų užtikrinta žmogaus neužteršto požeminio vandens 
apsauga ir sustabdytas požeminio vandens kokybės blogėjimas. 

 

Pakeitimas 25 
6 straipsnio 2 dalis 

Į 11 straipsnio 4 dalyje numatytą 
priemonių programą įtraukiama nuostata, 
kuria nustatoma, kad Direktyvos 

Nepažeidžiant požeminio vandens 
apsaugai skirtų požeminio vandens 
kokybės standartų, apibrėžtų kitose 
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2000/60/EB VIII priedo 7–12 punktuose 
išvardytus teršalus netiesiogiai išleisti į 
požeminį vandenį leidžiama tik tuomet, 
kai jie nekelia pavojaus gerai požeminio 
vandens kokybei.    
 

srityse, 1 dalis netaikoma: 
 
a) buitinių nuotekų iš pavienių namų 
valymo įrenginių, 
 
b) kitų nedidelio kiekio ir koncentracijos 
teršalų, kurie negali neigiamai paveikti 
požeminio vandens kokybės, ir 
 
c)  viešojo valdymo tikslais atliekamo 
požeminio vandens sodrinimo dirbtiniu 
būdu atvejais. 
 
a ir c punktai taikomi tik tais atvejais, kai  
mažinant į požeminį vandenį išleidžiamų, 
išmetamų ir patenkančių teršalų kiekį bei 
ribojant požeminio vandens kokybės 
blogėjimą taikoma geriausia turima 
technika, ir tik tuomet, kai šie teršalai 
nesudaro didelės iš sutelktojo šaltinio į 
požeminį vandenį patenkančių teršalų 
dalies.  
 
 

Pagrindimas 

Direktyvoje 80/86/EEB jau numatytos minėtos išlygos. Dėl subsidiarumo principo EB direktyva 
negali reglamentuoti visų, net ir mažiausių, teršėjų veiklos. Jei nebus priimta šio teksto, 2013 m. 
panaikinus galiojančią Direktyvą 80/86/EB atsiras reglamentavimo spragų. 
 

Pakeitimas 26 
6 straipsnio 2a dalis (nauja) 

 Priemonių, kurios nurodytos 2 punkte, 
galima imtis tik tada, kai atsakingos 
valstybių narių įstaigos nustato, kad yra 
užtikrinta požeminio vandens ir ypač jo 
kokybės stebėsena.  

Pagrindimas 
 

Stebėsenos sąlyga, nurodyta Direktyvoje 80/68/EEB dėl išleidimų ar įrengimų, galinčių užteršti 
požeminį vandenį, iki šiol nebuvo perkelta į Direktyvą 2000/68/EB arba į šią direktyvą. Tačiau ji 
yra svarbiausia prevencinių nuostatų įgyvendinimo priemonė. Pagal Direktyvos 2000/60/EB 8 



 

PE 349.868 18/35 PR\545657LT.doc 

LT 

straipsnį stebėsena skirta prižiūrėti tik bendrą požeminio vandens telkinio kokybę ir paprastai 
neapima išleidimo atvejų. Užteršto vandens mėginių ėmimo vietos, skirtos iš įrenginių 
išleidžiamų ir išpilamų ir atliekų stebėsenai, taip pat neatspindi požeminio vandens telkinio 
būklės. 

 

Pakeitimas 27 
6 straipsnio 2b dalis (nauja) 

 Svarbesni tiesioginio ir netiesioginio 
išleidimo atvejai, perimti iš anksčiau, 
vertintini pagal šalių nuostatas. Seniau 
užterštų vietų įvertinimo ir sanavimo 
kriterijai turėtų būti perkelti į valdymo 
planą pagal Direktyvos 2000/60/EB 13 
straipsnį. Atsižvelgiant į tai 
įgyvendinamose pertvarkos programose 
reikėtų numatyti santykinai nedaug 
sąnaudų reikalaujantį tikslą neleisti toliau 
plisti taršai. Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 4 ir 5 dalys nekeičiamos. 

Pagrindimas 

Ši speciali nuostata, pagal kurią apimamos anksčiau užterštos vietos, yra veiksminga priemonė, 
kadangi taip išsprendžiama problema, kylanti tada, kai iš vienos vietos paimto mėginio 
rezultatai taikomi visam požeminiam vandens telkiniui. Reikia atitinkamą nuostatą įtraukti į 
direktyvos pasiūlymą. Šią nuostatą reikia taikyti tik seniau užterštų telkinių atveju. Įvertinami tik 
tie sutelktieji taršos šaltiniai, kurie sukelia žymų požeminio vandens užterštumą. Kriterijai, pagal 
kuriuos nustatomi žymūs sutelktosios taršos šaltiniai ir sprendžiama apie jų kenksmingumą, 
specifinė stebėsena bei sprendimas, kada ir kaip bus sanuojamas sutelktosios taršos šaltinis, turi 
atitikti tarptautinius nuostatus, kurie turi būti pateikti valdymo plane.  
 

Pakeitimas 28 
6 straipsnio 2b dalis (nauja) 

 Valstybės narės kartu su pranešimais 
pateikia išimčių santrauką pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 11 straipsnio 2 
dalį.  

Pagrindimas 

Pakeitimas susijęs su ankstesniais pakeitimais. Šių reikalavimų 11 straipsnyje dar nebuvo. 
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Dabartinio 6 straipsnio formuluotės turės būti pakeistos įtraukus 24–28 pakeitimus, nes gali kilti 
pavojus, jog bus patvirtinti netiesioginio nutekėjimo atvejai siekiant pakeisti požeminio vandens 
būklę į gerą. Tai prieštarautų Direktyvai 80/68/EEB, Direktyvos 2000/60/EB 4 straipsnio 1 
dalies bi punktui bei šios Direktyvos 6 straipsnio 1 daliai. 
 

Pakeitimas 29 
I priedo pavadinimas 

POŽEMINIO VANDENS KOKYBĖS 
STANDARTAI 

GERA CHEMINĖ BŪKLĖ – 
POŽEMINIO VANDENS KOKYBĖS 
STANDARTAI 

Pagrindimas 
I priedą papildo nauja A dalis. 
 

Pakeitimas 30 
I priedo A dalis (nauja) 

 A. Pavojingų požemio vandens telkinių 
klasifikavimas ir vertinimas 

 Remiantis atskirų mėginių ėmimo vietų 
vertinimo ir klasifikavimo pristatymu 
pagal 3 straipsnio 1, 2 ir 3 dalies 
nuostatas pavojingo požeminio vandens 
telkinio arba pavojingų požeminio 
vandens telkinių  klasifikavimas 
atliekamas pagal Direktyvos 2000/60/EB 
5 straipsnį.    

 Nustatytų geros cheminės būklės mėginių 
ėmimo vietų skaičius lemia viso vandens 
telkinio arba vandens telkinių grupės 
klasifikaciją tada, kai galima patvirtinti, 
kad 70 proc. apimančiame vandens 
telkinio arba vandens telkinių plote yra 
išlaikyti standartai ir (arba) kai vandens 
telkinio viduje užterštos zonos plotas yra 
ne didesnis kaip 30 km2.  

Pagrindimas 
 

Naująją A dalį reikia įtraukti prieš lentelę (kuri bus B dalis). Šios Direktyvos turi sureguliuoti 
galutinės požeminio vandens telkinio, esančio geros ar blogos cheminės būklės, klasifikavimo 
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procedūros principus. Tai Direktyvos 2000/6/EB V priedo 2.4.5 punkte nėra galutinai 
sureguliuota. Pagal Direktyvos I priedo 2 išnašą matyti, kad užtenka vienos mėginio ėmimo 
vietos, iš kurios paimto vandens būklė būtų klasifikuojama kaip bloga, ir visą požeminio vandens 
telkinį reikėtų klasifikuoti kaip blogą. Tai nepriimtina tokiais atvejais, kai ši mėginio ėmimo vieta 
neatspindi viso požeminio vandens telkinio ar jo didžiosios dalies būklės.  

3 straipsnio nuostatos dar neužtenka siekiant užtikrinti vienodą nuostatų įgyvendinimą. 
Pasiūlymu, kad  70 proc. / 30 proc. arba mažiausiai 30 km2 plotas lemtų klasifikuojant, ar 
telkinio būklė gera / bloga arba bloga, užtikrinama, kad nustatoma tam tikra klasifikavimo 
procedūra.Minimalus numatytas 30 km2 plotas, esant skirtingo dydžio vandens telkiniams, 
ateityje taps garantu, neleisiančiu manipuliuoti duomenimis. 

Pakeitimas 31 
I priedas lentelės pavadinimas (naujas) 

 B. 
Geros cheminės būklės kokybės standartai 

 

Pakeitimas 32 
I priedas 1 lentelės eilutė 

Pastabos Pastabos 

Kokybės standartas galioja visiems 
požeminio vandens telkiniams, išskyrus 
pagal Direktyvą 91/676/EEB nurodytus 
plotus, kurie yra jautrūs nitratams. Šiems 
plotams galioja Direktyvos 2000/60/EB 4 
straipsnio 1 c dalis. 

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

Pagrindimas 
Ši lentelė bus I priedo B dalis. Kaip jau minėta 3 straipsnyje, būtina nustatyti bendrus Europos 
standartus, skirtus iki 2015 m. pasiekti kiek įmanoma geresnę cheminę būklę, kad būtų užkirstas 
kelias aplinkosaugos dempingui ir nelygioms konkurencijos sąlygoms.  Tam buvo perimti 
minimalūs parametrai iš III priedo. Koncentracijos normos yra pagrįstos žmonių ir ekologiniais 
toksikologijos kriterijais ir padeda skirti užterštumo pavojaus ribas, t. y. perėjimo į blogą būklę 
atvejus.  

Papildomai įtrauktas bendro pesticidų kiekio su jų sudėtinėmis dalimis parametras, kadangi dėl 
užterštumų dažnai kaltas ne vienas pesticidas. 
 
 

Pakeitimas 33 
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I priedas nuo 2a iki 2i lentelės eilutės (naujos) 

Veikliųjų medžiagų 
pesticiduose, iš viso 

0,5 µg/l 

 

Iš viso  pesticidų, įskaitant veikliuosius 
metabolitus  

Amonis 0,5 mg/l 

Arsenas 10 µg/l 

Kadmis 1,0 µg/l 

Chloridas 250 mg/l 

Švinas 10 µg/l 

Gyvsidabris 0,2 µg/l 

Sulfatas 240 mg/l 

Aliuminis 0,2 mg/l 

Minimalus medžiagų arba jonų, 
egzistuojančių natūraliai arba kaip žmogaus 
veiklos padarinys, sąrašas 

 

Pagrindimas 
 

Ši lentelė bus I priedo B dalis. Kaip jau minėta 3 straipsnyje, būtina nustatyti bendrus Europos 
standartus, skirtus iki 2015 m. pasiekti kiek įmanoma geresnę cheminę būklę, kad būtų užkirstas 
kelias aplinkosaugos dempingui ir nelygioms konkurencijos sąlygoms.  Tam buvo perimti 
minimalūs parametrai iš III priedo. Koncentracijos normos yra pagrįstos žmonių ir ekologiniais 
toksikologijos kriterijais ir padeda skirti užterštumo pavojaus ribas, t. y. perėjimo į blogą būklę 
atvejus. 

Papildomai įtrauktas bendro pesticidų kiekio su jų sudėtinėmis dalimis parametras, kadangi dėl 
užterštumo dažnai kaltas ne vienintelis pesticidas. 
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Pakeitimas 34 
I priedas 1 lentelė a dalis (nauja)  

Medžiaga  Minimalus žmonių sukurtų sintetinių 
medžiagų sąrašas 

Trichloretilenas 

Tetrachloretilenas 

 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

 

Pagrindimas 

Žr. pakeitimą 32. 
 

Pakeitimas 35 
I priedas 22 išnaša  

Kaip laikomasi standartų, tikrinama 
aritmetiniu būdu lyginant kiekvieno 
požeminio vandens telkinio arba 
kiekvienos požeminio vandens telkinių 
grupės, kuris(-ios) pagal Direktyvos 
2000/60/EB 5 straipsnyje reikalaujamą 
atlikti analizę yra klasifikuotas(-ti) kaip 
turintis(-ys) pavojaus grėsmę, kiekvienos 
matavimo vietos stebėjimų duomenų 
vertes. 

išbraukta 

Pagrindimas 

3 straipsnio 1 dalies b punkto tekstas buvo naujai įrašytas ir papildytas. 
 

Pakeitimas 36 
II priedo 2 dalis 

Vertinimo procedūroje nagrinėjami šie 
aspektai: 
 

1. Vertinimo procedūroje nagrinėjama 
ypatingai susijusi informacija, kuri 
renkama kaip dalis pagal Direktyvos 
2000/60/EB 5 str. ir jos II priedo 2 dalies 1 
ir 2 punktus atliekamo apibūdinimo; 

(a) Informacija, kuri renkama kaip dalis 
pagal Direktyvos 2000/60/EB 5 str. ir jos II 
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priedo 2 dalies 1 punktą ir 2 dalies 2 
punktus atliekamo apibūdinimo; 

 2. Požeminio vandens kokybės standartai 
valstybės lygmeniu nustatomi pagal šiuos  
kriterijus: 

(b) bendrijos ir tarptautinio lygmens 
aplinkos ir kiti vandens apsaugos kokybės 
tikslai; 

(b) bendrijos ir tarptautinio lygmens 
aplinkos ir kiti vandens apsaugos kokybės 
tikslai;  

(c) visa svarbi informacija apie 
toksikologiją, ekologinę toksikologiją, 
teršalų ar panašių medžiagų pastovumą ir 
biologinio kaupimo potencialą; 

b) visa svarbi informacija apie 
toksikologiją, ekologinę toksikologiją, 
teršalo ar panašių medžiagų pastovumą ir 
biologinio kaupimo potencialą. 

(d) įvertintas teršalų, kurie patenka iš 
požeminio vandens telkinio į jo paviršinį 
vandenį ir(arba) priklausomas su telkiniu 
susijusias žemės paviršiaus ekosistemas, 
kiekis ir koncentracija;  

 

(e) įvertintas d punkte nustatytų teršalų 
kiekio ir koncentracijos poveikis 
paviršinio vandens telkiniams ir 
priklausomoms su telkiniais susijusioms 
žemės paviršiaus ekosistemoms;  

 

(f) d ir e punktais pagrįstas įvertinimas, 
kuriuo nustatoma, ar pateikta požeminių 
vandens telkinių teršalų koncentracija 
neleidžia pasiekti Direktyvos 2000/60/EB 
4 str. nurodytų aplinkosaugos tikslų 
paviršinio vandens telkiniuose, ar labai 
pablogėjo šių požeminio vandens telkinių 
ekologinės arba cheminės savybės, ar 
padaryta didelė žala to požeminio vandens 
telkinio žemės paviršiaus ekosistemai. 

 

Pagrindimas 
Valstybės narės prie I priede nurodytų medžiagų,gali nustatyti tų parametrų, kurie vertinant 
požeminio vandens telkinius pripažįstami svarbūs ir būdingi valstybės lygmeniu. Kokybės 
standartų nustatymas valstybės lygmeniu turi būti vykdomas vienodai visoje Europoje. 
Atitinkamų teršalų poveikio žmonėms ir aplinkai įrodymas ir dabartiniai aplinkos kokybės tikslai 
yra tinkamas nustatymo pagrindas. Žr. V priedo antros įtraukos 2.3.2 punktą ir Direktyvos 
2000/60/EB 35 nuostatą.  

Nacionalinių kokybės standartų apskaičiavimui kiti kriterijai neturi vaidinti jokio vaidmens. 
Krovinių stebėjimas ir ypatingų poveikių, pvz., daromų paviršiniam vandeniui arba žemės 
ekosistemoms įvertinimas skirtas monitoringui ir sukuriant būtinas priemones. 
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Pakeitimas 37 
III priedo pavadinimas 

Požeminio vandens teršalų ribinės vertės.  Požeminio vandens teršalų kokybės 
standartai.  

 

Pakeitimas 38 
III priedo A.1 dalis 

. A.1 dalis išbraukta. 

Pagrindimas 

Kadangi III priedo A dalis buvo perkelta į I priedą, tai lieka tik III priedo B dalis su 
įsipareigojimais dėl informacijos.  
 

Pakeitimas 39 
III priedas A.2 dalis 

 A.2 dalis išbraukta. 

Pagrindimas 

Kadangi III priedo A dalis buvo perkelta į I priedą, tai lieka tik III priedo B dalis su 
įsipareigojimais dėl informacijos.  
 

Pakeitimas 40 
III priedas B dalis įvadas 

Valstybės narės pagal šios Direktyvos 4 str. 
2 dalį ir II priedo 2 dalį pateikia mažų 
mažiausiai šią informaciją apie kiekvieną 
teršalą, kuris apibūdina, kad požeminio 
vandens telkinys priklauso rizikos grupei:  

Valstybės pagal šios Direktyvos 4 str. 1 
dalį ir II priedo 1 dalį  pateikia mažų 
mažiausiai šią informaciją apie kiekvieną 
teršalą, apibūdinantį pavojų keliantį 
požeminio vandens telkinius ir kuriems 
taikomi valstybės geros cheminės būklės 
požeminio vandens kokybės standartai :  

Pagrindimas 

Pakeitimas remiantis pakeistais straipsniais ir pakeistu II priedu. 
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Pakeitimas 41 
III priedas B dalis 1.1 punktas 

1.1. Informacija apie požeminio vandens 
telkinių skaičių, kurie pagal juose esančius 
rinktinius teršalus klasifikuojami kaip 
telkiniai, kuriems kyla pavojus.. 

1.1. Informacija apie požeminio vandens 
telkinių skaičių, kurie pagal juose esančius 
teršalus, kuriems nacionaliniu lygmeniu 
nustatyti požeminio vandens kokybės 
standartai, klasifikuojami kaip telkiniai, 
kuriems kyla pavojus. 

Pagrindimas 

Šiuo papildymu siekiama paaiškinti, kad kai bus paskelbta ši Direktyva, tai nereiškia, jog turės 
būti peržiūrėta visa 2005 metų ataskaita. Pranešti reikės tik apie tuos požeminio vandens 
telkinius ir jų parametrus, kuriems buvo nustatyti valstybės kokybės standartai. 
 

Pakeitimas 42 
III priedas B dalis 1.2 punktas 

1.2 Informacija apie visus rizikos grupei 
priskiriamus požeminio vandens telkinius, 
ypač telkinių dydį ir paviršinio vandens 
telkinius ir žemės paviršiaus ekosistemą, 
susijusią su tuo požeminio vandens 
telkiniu, o gamtoje pasitaikančių medžiagų 
atveju – požeminio vandens telkinių foninė 
vertė. 

1.2 Informacija apie visus dėl tos 
priežasties rizikos grupei priskiriamus 
požeminio vandens telkinius, ypač telkinį 
dydį, sąryšį tarp požeminio vandens 
telkinio ir su juo susijusiais paviršiniais 
vandens telkiniais ir priklausomomis 
žemės ekosistemomis, o gamtoje 
pasitaikančių medžiagų atveju – požeminio 
vandens telkinių foninė vertė. 

Pagrindimas 

  Šiuo papildymu siekiama paaiškinti, kad kai bus paskelbta ši Direktyva, tai nereiškia, jog turės 
būti peržiūrėta visa 2005 metų ataskaita. Pranešti reikės tik apie tuos požeminio vandens 
telkinius ir jų parametrus, kuriems buvo nustatyti valstybės kokybės standartai. 

 
 

Pakeitimas 43 
III priedas B dalis 2 punktas įvadas  

2. Informacija apie ribinių normų 
nustatymą 

2. Informacija apie požeminio vandens 
kokybės standartų nustatymą 
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Pagrindimas 

Pakeitimas. 
 

Pakeitimas 44 
III priedas B dalis 2.1 punktas  

2.1. 2.1. Pateikti požeminio vandens 
standartus, galiojančius nacionaliniame, 
upių baseino arba pavienio požeminio 
vandens telkinio arba požeminio vandens 
telkinių grupės lygmenyje. 

Pagrindimas 

Pakeitimas. 
 

Pakeitimas 45 
III priedas B dalis 2.2 punktas  

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

2.2.Sąryšis tarp požeminio vandens 
kokybės standartų ir gamtoje pasitaikančių 
medžiagų foninių verčių. 

Pagrindimas 

Pakeitimas. 
 

Pakeitimas 46 
III priedas B dalis 2.3 punktas  

2.3. Duomenys, skirti ekonominių ir 
socialinių sąnaudų įvertinimui nustatant 
ribine vertes.  

išbraukta 

Pagrindimas 

 Šioje vietoje nekreipti dėmesio į išlaidas. Pagal teisinės valstybės principus į jas atsižvelgti 
priemonių metu. 
 

Pakeitimas 47 
IV priedas 1.1 dalis 
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Pavojingų medžiagų sukeltos taršos 
kontrolės sistema nustatoma pagal 
Direktyvos 2000/60/EB V priedo 2.4 dalį 
taip, kad visas reikšmingas ir ilgesnį laiką 
išliekančias tendencijas būtų galima 
nustatyti pagal pavojingų medžiagų 
koncentracijas, kurios nustatytos pagal šią 
direktyvos 4 str. 

Pavojingų medžiagų sukeltos taršos 
kontrolės sistema nustatoma pagal 
Direktyvos 2000/60EB V priedo 2.4 dalį 
taip, kad visas reikšmingas ir ilgesnį laiką 
išliekančias tendencijas būtų galima 
nustatyti pagal pavojingų medžiagų 
koncentracijas, kurios nustatytos pagal šią 
direktyvos 3 str. 1,2 ir 3 dalį, 4 str. ir I 
priedą. 

Pagrindimas 

Pakeitimas iš pakeistų straipsnių. 
 

Pakeitimas 48 
IV priedas 1.2 dalis a  

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

(a) Monitoringo programos rezultatų 
įvertinimui imami pagal tendencijos 
analizę statistiniu būdu gaunamus 
kiekvieno požeminio vandens telkinio arba 
požeminio vandens telkinių grupės 
kiekvienos matavimo vietos rezultatų 
aritmetinius vidurkius, gautų matuojant 
per ketvirtį, per pusę metų arba per metus. 

Pagrindimas 

Vidutinio matavimų vietos užterštumo vienam požeminio vandens telkiniui nustatymas sudaro 
sąlygas užterštumo tendencijų „pagražinimui“. Tyrimai parodė, kad dvigubo nustatymo metu 
pranyksta net ir didžiausia tarša. Neužtenka tokio kontrolės ritmo, kai tikrinama pagal metus. 
 

Pakeitimas 49 
IV priedas 1.2 dalis b  

(b) Siekiant išvengti tendencijos nustatymo 
nukrypimų, skaičiuojant buvo įvertintos 
vertės, esančios žemiau kvantavimo ribos. 

(b) Siekiant išvengti tendencijos nustatymo 
nukrypimų, skaičiuojant buvo įvertintos 
vertės, esančios žemiau kvantavimo ribos 
bei su puse kvantavimo ribos vertės. 

Pagrindimas 

Žr. pakeitimą 47. 
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Pakeitimas 50 
IV priedas 1.2 dalis c įvadas  

 (c)Lentelėje nurodytas minimalus 
duomenų verčių skaičius ir minimalios 
laiko tarpų trukmės. Laiko tarpai nėra 
ilgesni nei 15 metų. 

(c)Lentelėje nurodytas minimalus duomenų 
verčių skaičius ir minimalios laiko tarpų 
trukmės. Laiko tarpai nėra ilgesni nei penki 
metai. 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyti laiko tarpai, skirti nustatyti tendenciją, yra per ilgi. 
 

Pakeitimas 51 
IV priedas 1.2 dalis c lentelė 2 skyrius 1 eilutė   

 

Stebėjimų 
dažnumas 

Mažiausiai metų Stebėjimų 
dažnumas 

Mažiausiai metų 

kasmet 8 kasmet 5 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyti laiko tarpai, skirti vienos tendencijos nustatymui, yra per ilgi. 
 

Pakeitimas 52 
IV priedas 1.2 dalis c lentelė 3 skyrius   

 

Stebėjimų 
dažnumas 

Mažiausiai metų Stebėjimų 
dažnumas 

Daugiausiai metų 

kasmet 15 kasmet 10 
kas pusę metų 15 kas pusę metų 10 
kas ketvirtį 15 kas ketvirtį 10 

 

Pagrindimas 

Komisijos pasiūlyti laiko tarpai, skirti vienos tendencijos nustatymui, yra per ilgi. 
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Pakeitimas 53 
IV priedas 1.4 dalis 

1.4. Ypatingas tendencijos nustatymas dėl 
teršalų vykdomas požeminio vandens 
telkiniuose, kurie buvo užteršti per 
sutelktuosius taršos šaltinius, įskaitant 
taršos šaltinius iš praeities tam, kad 
patikrinti kokį plotą užima tose vietose 
esančios taršos zonos ir taip blogina 
požeminio vandens cheminę sudėtį. 

1.4 Tendencijos pasikeitimo pradžios 
taško nustatymas remiasi laiku ir bent 
Direktyvos 2000/60/EB 8 str. pateiktais 
stebėjimo duomenimis. Šiuo atveju 
atskaitos taškai atitinka monitoringo 
programos pradžią. 

 2.6. Jei turima duomenų prieš 
monitoringo programą, juos reikėtų 
pasitelkti tendencijos pasikeitimo pradžios 
atskaitos taško nustatymui. 

Pagrindimas 
Šios dvi naujos dalys yra iš 2 dalies.  Atskaitos taškai nustatomi remiantis tik tendencijos 
nustatymo pradžia. Tendencijos pasikeitimui jie nėra esminiai. 

1.4 dalis su Komisijos pasiūlymu skirta , kurioms turėtų galioti ypatingos nuostatos 
nacionaliniame lygmenyje, ir todėl turėtų čia atkristi. 
 

Pakeitimas 54 
IV priedas 2.1 dalis 

2.1. Tendencijos pasikeitimo nustatyme 
dėmesys turėtų būti sutelktas tendencijoms, 
kurios sukelia taršos pavojų susijusių 
vandenų ekosistemoms, tiesiogiai 
priklausomų žemės ekosistemoms, 
žmogaus sveikatai arba teisėtam vandenų 
aplinkos naudojimui. 

2.1. Tendencijos pasikeitimo nustatyme 
dėmesys turėtų būti sutelktas tendencijoms, 
kurios sukelia taršos pavojų taršos 
požeminiam vandeniui, su juo susijusioms 
vandenų ekosistemoms, tiesiogiai 
priklausomų žemės ekosistemoms, 
žmogaus sveikatai arba teisėtam vandenų 
aplinkos naudojimui. 

Pagrindimas 

Būtina paminėti požeminį vandenį. 
 

Pakeitimas 55 
IV priedas 2.2 dalis 

2.2. Tendencijos pasikeitimo atskaitos išbraukta 
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taško nustatymas remiasi laiku ir bent 
Direktyvos 2000/60/EB 8 str. pateiktais 
stebėjimo duomenimis. Šiuo atveju 
atskaitos taškai atitinka stebėjimo 
programos pradžią. 

Pagrindimas 

Tekstas perimtas į 1 punktą kaip 1.4. 
 

Pakeitimas 56 
IV priedas 2.3 dalis įvadas 

2.3. Minimalus matavimų duomenų 
skaičius ir minimalus tendencijos 
pasikeitimo nustatymo laikas per eilę metų 
priklauso nuo pagal priedo 1.2 dalies c 
punktą parinkto kontrolės dažnumo ir 
pateiktas lentelėje. Skaičius ir laiko tarpai 
nėra ilgesni nei 30metų. 

2.3. Minimalus matavimų duomenų 
skaičius ir minimalus tendencijos 
pasikeitimo nustatymo laikas per eilę metų 
priklauso nuo pagal priedo 1.2 dalies c 
punktą parinkto kontrolės dažnumo ir 
pateiktas lentelėje. Skaičius ir laiko tarpai 
nėra ilgesni nei 10metų. 

Pagrindimas 

Tendencijos pasikeitimo laiko tarpas atrodo per ilgas. 
 

Pakeitimas 57 
IV priedas 2.3 dalis lentelė 2 skyrius 2 eilutė 1  

 

Stebėjimų 
dažnumas 

Mažiausiai metų Stebėjimų 
dažnumas 

Mažiausiai metų 

kasmet 14 kasmet 10 

Pagrindimas 

Tendencijos pasikeitimo laiko tarpas atrodo per ilgas. 
 

Pakeitimas 58 
IV priedas 2.3 dalis lentelė 3 skyrius    
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Stebėjimų 
dažnumas 

Daugiausiai metų Stebėjimų 
dažnumas 

Daugiausiai metų 

kasmet 30 kasmet 15 
kas pusę metų 30 kas pusę metų 15 
kas ketvirtį 30 kas ketvirtį 15 

 

Pagrindimas 

Tendencijos pasikeitimo laiko tarpas atrodo per ilgas. 
 

Pakeitimas 59 
IV priedas 2.4 dalis 

2.4. Tendencijos pasikeitimas yra tik tada, 
kai tendencija pirmame laiko tarpe yra 
teigiama, antrame - neigiama. Norint 
sudaryti galimybę patikimam tendencijos 
pasikeitimo įvertinimui, turi būti 
pakankamas stebėjimo dažnumo duomenų 
skaičius prieš nutraukiant laiko tarpą ir po 
jo. 

2.4.Kalbama apie tendencijos pasikeitimą 
tik tada, kai tendencija pirmame laiko tarpe 
yra teigiama, antrame – neigiama. Norint 
sudaryti galimybę patikimam tendencijos 
pasikeitimo įvertinimui, turi būti 
pakankamas stebėjimo dažnumo duomenų 
skaičius prieš nutraukiant laiko tarpą ir po 
laiko jo. 

Pagrindimas 

Vokiška versija. 
 

Pakeitimas 60 
IV priedas 2.5 dalis 

2.5. Sprendimas keisti tendenciją yra kartu 
paremtas didėjančios ir ilgesnį laiką 
išliekančios teršalų koncentracijos 
ekologine svarba. Atskaitos tašku 
tendencijos pasikeitimui siūloma pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 17 str. maksimali 
75 proc. I priede nustatytų kokybės 
standartų vertė ir/arba pagal 4 str. 
nustatytos ribinės vertės. 

2.5. Sprendimas keisti tendenciją yra kartu 
paremtas didėjančios ir ilgesnį laiką 
išliekančios teršalų koncentracijos 
ekologine svarba. Atskaitos taškas 
tendencijos pasikeitimui nustatomas pagal 
Direktyvos 2000/60/EB 17 str. maksimalią 
75 proc. I priede nustatytų kokybės 
standartų vertę ir/arba pagal 4 str. 
nustatytus požeminio vandens kokybės 
standartus. 
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Pagrindimas 
Nereikia „patarimo“.GKaip ir Direktyvoje 2000/68EB, 75 proc. vertė turi būti privaloma. 

Pakeitimas 61 
IV priedas 2.6 dalis 

2.6. Jei turima duomenų prieš 
monitoringo programą, juos reikėtų 
pasitelkti tendencijos pasikeitimo pradžios 
atskaitos taško nustatymui. 

išbraukta 

Pagrindimas 

Tekstas perkeltas į IV priedo 1.4 punktą.  
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AIŠKINAMOJI DALIS 

Papildoma informacija 

Patvirtinus Direktyvą 80/68/EEB, įsigaliojo požeminio vandens apsaugos nuo taršos taisyklės.  
Ši Direktyva 80/68/EEB galios iki 2013 m. Toliau apsauginės funkcijos bus tęsiamos pagal 
Bendrąją vandens direktyvą (BVD) ir esamą dukterinę Direktyvą dėl požeminio vandens (pagal 
BVD 17 str.).  Direktyvos 17 str. reikalauja nustatyti specifinius kriterijus, pagal kuriuos būtų 
galima gerai ištirti cheminę būklę, nustatyti reikšmingesnę ir ilgesnį laiką išliekančią tendenciją 
bei tendencijos pasikeitimo atskaitos taškus. 
Be 17 str. pateiktų nustatytų principų, Bendroje vandens direktyvoje nustatyti pagrindiniai 
reikalavimai požeminio vandens apsaugai: specifiniai aplinkosaugos tikslai (4 straipsnis), 
požeminio vandens stovio monitoringas (8 straipsnis), tiesioginių nutekėjimų uždraudimas 
planuotos programos priemonėmis (11 straipsnis), ypatingi reikalavimai „vandens telkiniams, 
skirtiems gėlo vandens ėmimui“ (7 straipsnis).  II priedo 2 punkte aprašytas požeminis vanduo ir 
V priedo 2 punkte išvardyti požeminio vandens kiekybinės ir cheminės būklės monitoringo 
kriterijai. 
 
Išlaikyti tinkamą apsaugos lygį 
 

Kadangi šie abu teisės aktai ir faktas, kad 2013 m. nustos galioti Direktyva 80/68/EEB, papildo 
vienas kitą, ateityje skubiai siūlomas požeminio vandens apsaugos monitoringas.  

Pranešėja yra tos nuomonės, kad ši Bendroji vandens direktyva, kurią papildo naujoji požeminio 
vandens Direktyva, turi suteikti tokį patį apsaugos lygį, kaip Direktyva 80/68/EEB. 

Todėl ji pateikia nemažai pakeitimų, kad užtikrintų išankstinį pamatą, labai svarbų požeminiam 
vandeniui, ir užkirsti kelią požeminio vandens kokybės blogėjimui dėl nutekėjimų arba juos 
kontroliuoti. 
 
Išankstinio pasirūpinimo principas 
 

Remiantis išankstinio pasirūpinimo principu, naujasis statutas turi būtinai garantuoti, kad 
prevencija liktų pagrindiniu požeminio vandens monitoringo veiksniu. Esančioje Direktyvoje 
vienareikšmiškai įtvirtintas prevencijos principas turi taip pat vienareikšmiškai būti įtvirtintas 
ir pateiktame pasiūlyme. 

Pranešėjos manymu bei siekiant nepakenkti jau pasiektai pažangai, naujoji Direktyva turi perimti 
Direktyvos 80/68/EEB (kuri nustos galioti vėliausiai 2013 m.) nuostatas dėl kenksmingų 
medžiagų prevencijos, išvengimo arba nutekėjimo kontrolės. 

Kadangi užteršimai arba pablogėjusi būsena dažnai sukelia situacijas, kai padaroma nepataisoma 
žala, yra pateikiamos pataisos, kurios turi garantuoti, kad apsaugos nuo naujų nutekėjimų lygį 
galima būtų palyginti su labai gero cheminio stovio paviršinių vandens telkinių apsaugos lygiu.    
Pasiūlymo 6 str. numatyti praktinį griežto prevencinio pamato įgyvendinimą, kuris apibrėžtas 
Direktyvos 80/68/EEB 4straipsnio b punkto i dalyje. 

Uždrausti netiesioginius nutekėjimus į požeminį vandenį yra labai svarbu ir jam reiktų suteikti 
prioritetą. Antropogeniniams nutekėjimams ir įtekėjimams turi galioti tie patys reikalavimai, 
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kaip ir tiesioginiams nutekėjimams. Papildymai iki geros cheminės sudėties lygio prieštarauja 
tiek Direktyvos 2000/60/EB, tiek  Direktyvos 80/68/EEB nuostatoms ir todėl jų negalima 
patvirtinti. 

Žiūrint į ateitį, reikia nustatyti leidžiamą nutekėjimų normą, kad įsitikinti, kad būtų galima 
apsaugoti požeminį vandenį, kuris sąlyginai nedaug užterštas antropogeniniais teršalais, ir 
išvengti tolimesnio kokybės blogėjimo. 
 
Pateikti nauji pakeitimai turi garantuoti, kad prevencijos sąlyga liktų pagrindiniu gruntinių 
vandenų monitoringo veiksniu. 

Požeminio vandens kokybės standartai 
 

Be to, pranešėja klausia, kodėl Komisija nematė būtinybės pateikti naujus kokybės standartus, 
kuriuos būtų galima bendrai taikyti požeminio vandens telkiniams visoje Europoje, bent jau 
pasiūlymas dėl požeminio vandens Direktyvos papildytų Bendrąją vandens direktyvą. Toliau 
pagal pasiūlymą turi būti išvardintos tik tos medžiagos, kurioms visoje ES yra nustatyti bendri 
ES standartai, kurie taikomi požeminiam vandeniui. Kitoms medžiagoms valstybės narės turėtų 
nustatyti kokybės standartus, paremtus pasiūlyme pateiktais kriterijais. Pagal tai, kokios 
priemonės bus priimtos nacionaliniame lygmenyje, Komisija nuspręs ar reikia pateikti 
pasiūlymus dėl medžiagų, kurioms galioja Europos standartai, sąrašo papildymo. 

Pranešėja mano, kad šių priemonių nepakanka ir laiko argumentą, kad neturint pilnų duomenų 
negalima teikti pasiūlymų dėl kitų kokybės standartų, skirtų cheminei būklei nustatyti, 
neįtikinamu ir todėl nepriimtinu. Ji tiki, kad reikia nustatyti bendrus kokybės standartus, kurie 
galiotų visose valstybėse narėse. Reikia nustatyti visoje Europoje galiojančius standartus tam, 
kad iki 2015 m. pasiekti gerą cheminę būklę ir taip užkirsti kelią ekologiniam dempingui bei 
nevienodoms konkurencijos sąlygoms.  Į pateiktą pasiūlymą, kaip pasiūlė pranešėja, reikia 
įtraukti straipsnį apie būtiną kontrolę. 
Europos Parlamentas ir Taryba privalo paruošti prioritetinių medžiagų sąrašą, kurios nėra 
natūraliai gamtoje randamos požeminiame vandenyje ir kelia jam nemažą pavojų, ir todėl pagal 
šios Direktyvos 6 straipsnio 1 punktą reikia užkirsti kelią šių medžiagų nutekėjimui ir išleidimui. 
Šis sąrašas turi pakeisti Direktyvos 80/68/EEB I ir II sąrašą prieš jai nustojant galioti. 

Todėl minimalūs parametrai buvo perimti iš III priedo. Koncentracijos normos turi būti paremti 
žmogiškais ir ekologiniais toksiškumo kriterijais ir nustatyti taršos pavojaus ribas, t. y. perėjimą į 
blogesnę būklę.  

Ši procedūra yra būtina pereinamam laikotarpiui reguliuoti, kai 2013 m. nustos galioti Direktyva 
80/68/EEB ir kad sukurti tokią pačią kenksmingų medžiagų, esančių gruntiniuose vandenyse, 
bazę kokia yra nurodyta Direktyvos 2000/16/EB 16 str. paviršiniam vandeniui.  Upių baseino 
valdymo principas toliau turi tapti integruotu principu. 

Norint laikytis Bendrosios vandens direktyvos standartų, būtina nustatyti bendrą pesticidų ribinę 
vertę. Todėl reikia kaip parametrus kartu įtraukti visus pesticidus ir jų veikiančiąsias 
sudedamąsias dalis, kadangi teršaluose ne visuomet galima nustatyti pavienius pesticidus. 

Bus keičiamas pasiūlymo 6 str., siekiant išvengti pavojaus, kuris kiltų neuždraudus 
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netiesioginius nutekėjimus ir taptų kliūtimi siekiant geros požeminio vandens kokybės. 

Požeminio vandens klasifikavimas 

Požeminio vandens klasifikacija yra svarbiausia dalis, ir todėl reikia aiškių nuostatų, kad žinoti 
kaip elgtis. Pasiūlyme turi būti apibrėžti galutinės požeminio vandens telkinių, esančių geros ar 
blogos cheminės būklės, kuri nustatyta matavimais, klasifikavimo procedūros pagrindai. 

Tekste turi būti aiškiai apibrėžta, kad, viršijus matavimų vietoje standartus, turi būti atliktas 
matavimo vietoje tyrimas, kad nustatyti ar tai galioja visam požeminio vandens telkiniui. Jei 
matavimo vieta neatsako už visą ar didžiąją požeminio vandens telkinio dalį, tai į klasifikavimo 
procesą ji nėra įtraukiama.  

Direktyvos 2000/60/EB nuostatas galima būtų suprasti taip, kad užtenka vienos blogos matavimo 
vietos, kad visą požeminio vandens telkinį įvertinti kaip blogą. Tai nepriimtina tokiais atvejais, 
kai matavimų stotis neatsako už visą požeminio vandens telkinį ar didžiąją jo dalį. 

Pateikti Komisijos pasiūlymo pakeitimai turi reguliuoti galutinę požeminio vandens telkinių, 
esančių geros ar blogos cheminės būklės, klasifikavimo procedūrą. 

Perimta ankstesnioji tarša 
 

Perimtos ankstesniosios taršos arba ankstesnės požeminio vandens taršos, kuriai anksčiau 
negaliojo ES teisė, o dabar ji irgi priklauso užterštiems šaltiniams, beveik neįmanoma sanuoti 
pagal Bendrojoje vandenų direktyvoje nurodytus laiko tarpus. 

Patirtis rodo, kad tokio pobūdžio požeminio vandens pertvarkymas yra beveik neįmanomas. 
Skiriant tam išlaidas, reikia remtis proporcingumo ir apsidraudimo nuo nelaimingų atsitikimų 
principais. Detalios ES nuorodos dėl perimtos ankstesniosios taršos prieštarautų subsidiarumo 
principui. Reikalavimai tam yra per sudėtingi ir perdaug priklauso nuo konkrečių pavienio atvejo 
sąlygų. 

Perimta ankstesnioji tarša turėtų būti perdirbama pagal nacionalines nuostatas, kurias reikėtų 
skelbti oficialiai. 
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