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Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
van het gemeenschappelijk standpunt 
Meerderheid van de leden van het Parlement voor de verwerping 
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 *** Instemming 
Meerderheid van de leden van het Parlement, behalve in de in de 
artikelen 105, 107, 161 en 300 van het EG-Verdrag en in artikel 7 
van het EU-Verdrag bedoelde gevallen 

 ***I Medebeslissingsprocedure (eerste lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen 

 ***II Medebeslissingsprocedure (tweede lezing) 
Meerderheid van de uitgebrachte stemmen voor de goedkeuring 
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(De aangeduide procedure is gebaseerd op de door de Commissie 
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Amendementen op wetsteksten 

Door het Parlement aangebrachte wijzigingen worden in vet cursief 
aangegeven. De markering in mager cursief is een aanwijzing voor de 
technische diensten en betreft passages in de wetstekst waarvoor een 
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ONTWERPWETGEVINGSRESOLUTIE VAN HET EUROPEES PARLEMENT 

over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen verontreiniging 
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Medebeslissingsprocedure: eerste lezing) 

Het Europees Parlement, 

– gezien het voorstel van de Commissie aan het Europees Parlement en de Raad 
(COM(2003)0550)1, 

– gelet op artikel 251, lid 2 en artikel 175, lid 1 van het EG-Verdrag, op grond waarvan het 
voorstel door de Commissie bij het Parlement is ingediend (C5-0447/2003), 

– gelet op artikel 51 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en voedselveiligheid en 
het advies van de Commissie industrie, onderzoek en energie en de Commissie landbouw 
(A6-0000/2004), 

1. hecht zijn goedkeuring aan het Commissievoorstel, als geamendeerd door het Parlement; 

2. verzoekt om hernieuwde voorlegging indien de Commissie voornemens is ingrijpende 
wijzigingen in dit voorstel aan te brengen of dit door een nieuwe tekst te vervangen; 

3. verzoekt zijn Voorzitter het standpunt van het Parlement te doen toekomen aan de Raad en 
de Commissie. 

Door de Commissie voorgestelde tekst 
 

Amendementen van het Parlement 

Amendement 1 
Overweging 1 

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

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

Motivering 

Het uitgangspunt van kaderrichtlijn 80/86/EEG moet in de nieuwe grondwaterrichtlijn geheel 
worden overgenomen om de preventieregelingen op het gebied van de grondwaterbescherming 
veilig te stellen en zo een achteruitgang van de kwaliteit van grondwater door nieuwe lozingen te 
voorkomen resp. te beperken. 

                                                 
1 PB C .../Nog niet in het PB gepubliceerd. 
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Amendement 2 
Overweging 2 bis (nieuw) 

 (2 bis) In de EU is grondwater de grootste 
en kwetsbaarste zoetwatervoorraad en de 
belangrijkste 
drinkwatervoorzieningsbron. Bij nieuwe 
lozing, emissie en verlies moet het 
beschermingsniveau tenminste 
vergelijkbaar zijn met dat voor chemisch 
in zeer goede staat verkerend 
oppervlaktewater. Vervuiling of 
kwaliteitsachteruitgang leiden veelal tot 
onherstelbare schade. 

Amendement 3 
Overweging 3 

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

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

Amendement 4 
Overweging 4 

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

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

Motivering 

Uit de context en de voorgeschiedenis blijkt dat de bepalingen van richtlijn 2000/60/EG geen 
alomvattende en definitieve regeling voor grondwater inhouden. 



PR\545657NL.doc 7/34 PE 349.868v01-00 

 NL 

Amendement 5 
Overweging 5 

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

(5) Er moeten kwaliteitsnormen voor 
grondwater alsmede 
beoordelingsmethoden worden uitgewerkt 
om de chemische toestand van grondwater 
en grondwaterlichamen aan de hand van 
uniforme criteria te kunnen beoordelen 
en beschrijven. Aan de bescherming van 
grondwater dienen in de Europese Unie 
zodanige minimumeisen te worden gesteld 
dat geen concurrentiedistorsies ontstaan. 
Indien in de lidstaten door de naleving 
van de kwaliteitsnormen voor grondwater 
aanzienlijke financiële lasten ontstaan, 
moet ter compensatie daarvan in een 
financiële participatie door de 
Gemeenschap worden voorzien. 

Motivering 

De criteria voor een goede chemische toestand van grondwater als saneringsdoelstelling tot 
2015 moeten in ieder geval voor enkele belangrijke parameters en normale situaties uniform zijn 
om duidelijke saneringsdoelstellingen tot 2015 te kunnen formuleren en concurrentiedistorsies in 
de EU te voorkomen. 

Amendement 6 
Overweging 5 bis (nieuw) 

 (5 bis) Bij de maatregelen die ter 
waarborging van de doelstellingen in het 
kader van deze richtlijn worden genomen 
en die een behoorlijke landbouw- en 
bosbouwkundige exploitatie van een 
areaal in de weg staan, moet in een 
redelijke compensatie voor de daardoor 
ontstane economische nadelen worden 
voorzien. 

Amendement 7 
Overweging 7 

(7) Krachtens artikel 22, lid 2, derde 
streepje, van Richtlijn 2000/60/EG wordt 
Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 
december 1979 betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing 

(7) Krachtens artikel 22, lid 2, derde 
streepje, van Richtlijn 2000/60/EG wordt 
Richtlijn 80/68/EEG van de Raad van 17 
december 1979 betreffende de 
bescherming van het grondwater tegen 
verontreiniging veroorzaakt door de lozing 
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van bepaalde gevaarlijke stoffen met 
ingang van 22 december 2013 ingetrokken. 
Het is noodzakelijk de continuïteit van de 
bij Richtlijn 80/68/EEG ingestelde 
beschermingsregeling ten aanzien van 
zowel directe als indirecte lozingen van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
garanderen door ook een koppeling tot 
stand te brengen met de desbetreffende 
bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG. 

van bepaalde gevaarlijke stoffen met 
ingang van 22 december 2013 ingetrokken. 
Het is noodzakelijk de continuïteit van de 
bij Richtlijn 80/68/EEG ingestelde 
beschermingsregeling ten aanzien van 
zowel directe als indirecte lozingen van 
verontreinigende stoffen in grondwater te 
garanderen door ook een koppeling tot 
stand te brengen met de desbetreffende 
bepalingen van Richtlijn 2000/60/EG, dan 
wel deze ter handhaving van de bestaande 
regelgeving in onderhavige richtlijn over 
te nemen. 

Motivering 

Wijziging om enerzijds het preventie-uitgangspunt van richtlijn 80/68/EEG geheel over te nemen 
en anderzijds om duidelijkheid te scheppen. 

Amendement 8 
Overweging 7 bis (nieuw) 

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

Motivering 

De tekst uit richtlijn 80/68/EEG moet ook hier worden overgenomen om met name artikel 4, lid 
1, onder b) i) van richtlijn 2000/60/EG en artikel 6 van onderhavige richtlijn voor de 
tenuitvoerlegging adequaat te formuleren. 
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Amendement 9 
Artikel 2, punt 1 

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

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

Motivering 

Er dienen geen nieuwe begrippen te worden ingevoerd. In beginsel gaat het om reeds in het EU-
recht ingevoerde kwaliteitsnormen of -doelstellingen. 

Amendement 10 
Artikel 2, punt 3 

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

3. "indirecte lozing in grondwater": lozing, 
emissie of verlies, voorzover het niet om 
een directe lozing in het grondwater in de 
zin van artikel 2, punt 32 van richtlijn 
2000/60/EG gaat, maar die wel tot een 
verontreiniging van het grondwater kan 
leiden. 

Motivering 

Dit begrip stoelt op drie belangrijke beginselen van de kaderrichtlijn waterbeleid: 
- het ruime begrip "verontreinigende stoffen" in artikel 2, punt 32, 
- hetzelfde ruime begrip van verontreiniging van het aquatisch milieu zoals dat ook voor 
oppervlaktewater is bepaald (artikel 16, lid 6), 
- het omvat, samen met het reeds bestaande begrip "indirecte" resp. "directe lozing" in het 
grondwater, alle risicobronnen. 

Amendement 11 
Artikel 2, nummer 3 bis (nieuw) 

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

Motivering 

Het begrip "achteruitgang" wordt weliswaar in artikel 4, lid 1, onder b) i) [van richtlijn 
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2000/60/EG]  ingevoerd, maar niet gedefinieerd, wat aanleiding geeft tot discussies over het 
doel van deze tekstpassage. Een definitie is echter ook van belang omdat het begrip 
verontreiniging in richtlijn 2000/60/EG in tweeërlei betekenis voorkomt: enerzijds moet dit 
begrip volgens artikel 2 van richtlijn 2000/60/EG worden opgevat als gevarendrempel, bij 
overschrijding waarvan een wijziging, d.w.z. verbetering van de slechte chemische toestand, 
nodig is; anderzijds wordt het begrip eveneens gebruikt als reeds sprake is van een 
achteruitgang van de goede toestand, bijvoorbeeld bij de tendensbepalingen in artikel 4, lid 1, 
onder b) iii) van richtlijn 2000/60/EG. Tegen deze achtergrond is een verduidelijking 
noodzakelijk. 

Amendement 12 
Artikel 2, nummer 3 ter (nieuw) 

 3 ter. "historische verontreinigde 
locaties": stilgelegde 
afvalverwijderingsinstallaties en terreinen 
waarop afvalstoffen behandeld, 
opgeslagen of gestort zijn (oude 
stortplaatsen) alsmede terreinen voor 
stilgelegde installaties en andere terreinen 
waarop schadelijke stoffen behandeld 
zijn, die als puntbronnen verontreiniging 
van de bodem of het grondwater kunnen 
veroorzaken en die tot dusverre buiten de 
EU-wetgeving vielen. 

Motivering 

Het begrip "historische verontreinigde locatie", dat in de navolgende tekst wordt gebruikt om 
bijzonder vervuilde risicozones, die waarschijnlijk niet vóór 2015 of 2027 kunnen worden 
gesaneerd, te definiëren, wordt in de lidstaten niet overal op dezelfde wijze opgevat en moet 
derhalve worden verduidelijkt. 

Amendement 13 
Artikel 3, kopje 

Criteria voor de beoordeling van de goede 
chemische toestand van grondwater 

Criteria voor de beoordeling en indeling 
van de goede chemische toestand van het 
grondwaterlichaam 

Motivering 

De goede chemische toestand wordt voor een grondwaterlichaam bepaald. Het gaat in dit artikel 
niet om het in 2005 uit te brengen verslag, maar ook om de te verrichten werkzaamheden. 

Amendement 14 
Artikel 3, inleidende alinea 

Met het oog op de karakterisering uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2000/60/EG en overeenkomstig de 

Met het oog op de karakterisering uit 
hoofde van artikel 5 van Richtlijn 
2000/60/EG en overeenkomstig de punten 
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punten 2.1 en 2.2 van bijlage II van die 
richtlijn wordt een grondwaterlichaam of 
een groep grondwaterlichamen geacht in 
een goede chemische grondwatertoestand 
te verkeren wanneer 

2.1 en 2.2 van bijlage II van die richtlijn, 
alsmede met het oog op de klasse-indeling 
uit hoofde van artikel 8 en 
overeenkomstig de punten 2.4.5 en 2.5 
van bijlage V van dezelfde richtlijn wordt 
een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen geacht in een goede 
chemische grondwatertoestand te verkeren 
wanneer 

Motivering 

Een verduidelijkende verwijzing naar de geldende bepalingen van richtlijn 2000/60/EG. Niet het 
grondwater in het algemeen, maar uitsluitend grondwaterlichamen die volgens artikel 5 van 
richtlijn 2000/60/EG verontreinigd dreigen te worden, moeten worden onderzocht en als "goed" 
of "slecht" worden geclassificeerd. 

Amendement 15 
Artikel 3, letter a) 

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

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

Indien in een grondwaterlichaam of een 
groep grondwaterlichamen de natuurlijke 
geogene gehaltes aan schadelijke stoffen, 
waarvoor een kwaliteitsnorm op grond 
van bijlage I bestaat of een aanvullende 
nationale kwaliteitsnorm is afgeleid op 
grond van bijlage II, boven deze waarden 
liggen, dan worden de natuurlijke 
gehaltes als grondwaterkwaliteitsnorm 
aangemerkt; 

Motivering 

Met dit amendement wordt een noodzakelijke regeling inzake de natuurlijke gehaltes in 
grondwater - de zogenaamde achtergrondconcentratie - ingevoerd. Nadat de in Europa zeer 
uiteenlopende natuurlijke gehaltes bij het afleiden van kwaliteitsnormen niet in aanmerking 
kunnen worden genomen, moet worden bepaald wat er gebeurt als de natuurlijke gehaltes reeds 
boven de kwaliteitsnormen komen te liggen. Is hiervan in een grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen sprake, dan moeten de verhoogde natuurlijke gehaltes als kwaliteitsnorm 
worden aangemerkt. Om te voorkomen dat in gebieden waarin de natuurlijke gehaltes boven de 
kwaliteitsnormen liggen, schadelijke stoffen worden ingezet of zich daar neerslaan, moet daar 
een verdere concentratie van schadelijke stoffen in het grondwater worden voorkomen. 
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Amendement 16 
Artikel 3, alinea 1 bis (nieuw) 

 De kwaliteitsnormen voor de goede 
chemische toestand zijn gebaseerd op de 
humaan- en ecotoxicologische criteria 
voor de concretisering van de definitie 
"verontreiniging" in artikel 2, onder punt 
33 van richtlijn 2000/60/EG. 

Motivering 
De door de Commissie aangevoerde reden dat voor de goede chemische toestand geen verdere 
kwaliteitsnormen konden worden voorgesteld wegens het ontbreken van de nodige gegevens, is 
niet steekhoudend. Deze reden zou omgekeerd ook voor de lidstaten moeten gelden omdat de 
Commissie zich op gegevens van de lidstaten baseert. 
Aan het probleem ligt veeleer een te strenge doelstelling voor de goede chemische toestand ten 
grondslag. Deze doelstelling moet gebaseerd zijn op het begrip "verontreiniging" in richtlijn 
2000/60/EG en op de vervolgens daarvan af te leiden kwaliteitsnormen. Dit bepaalt ook artikel 
17 van bovengenoemde richtlijn. Dergelijke normen gaan niet uit van de natuurlijke waarden bij 
een bepaalde toestand van grondwater, die al naargelang de hydrogeologische situatie 
inderdaad zeer uiteenlopend kunnen zijn, maar van een verontreinigingsbegrip dat gericht is op 
het tegengaan van het gevaar van vervuiling. Daarvoor kunnen echter uniform voor alle 
watervoerende lagen humaan- en ecotoxicologische waarden worden afgeleid. 

Bij de bescherming van grondwater hebben de bepalingen van artikel 6 met het strenge 
preventiebeginsel ter voorkoming van een achteruitgang van de kwaliteit van grondwater door 
(toekomstige) lozing en inbreng prioriteit, terwijl de hier genoemde regelingen betrekking 
hebben op (oude) bestaande verontreiniging. Ten aanzien hiervan moet worden gegarandeerd 
dat geen onevenredig grote inspanningen nodig zijn. 

Amendement 17 
Artikel 3, alinea 1 ter (nieuw) 

 Of een norm al dan niet wordt gehaald, 
wordt bepaald door vergelijking met het 
rekenkundig gemiddelde van de 
monitoringwaarden voor alle 
bemonsteringspunten in het 
grondwaterlichaam of de groep 
grondwaterlichamen die uit hoofde van de 
krachtens artikel 5 van richtlijn 
2000/60/EG uitgevoerde analyse als 
risicolopend worden aangemerkt. 
Waarden die op afzonderlijke meetpunten 
worden gemeten en waarbij de norm niet 
wordt gehaald, zijn alleen dan voor de 
indeling bepalend indien het 
desbetreffende meetpunt naar het oordeel 
van deskundigen overeenkomstig bijlage 
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I, deel A van doorslaggevend belang is 
voor de verontreiniging van het 
grondwaterlichaam of een deel daarvan. 

Motivering 

De indeling van een grondwaterlichaam aan de hand van meetresultaten als zijnde in goed of 
slechte toestand is een kernpunt van de richtlijn. Daarom moet duidelijk worden geregeld hoe 
deze indiening plaatsvindt. De tekst van de eerste alinea is te vinden in voetnoot 22 van bijlage I. 
Gezien het belang ervan moet deze tekst worden opgenomen in artikel 3. Met de aanvullende 
passage wordt beoogd duidelijk te maken dat bij een overschrijding van de norm op een bepaald 
meetpunt na moet worden gegaan of de aldus verkregen conclusie ook voor het gehele 
grondwaterlichaam geldt. Indien het meetpunt niet voor het grondwaterlichaam of een deel 
daarvan representatief is, wordt dat meetpunt buiten beschouwing gelaten. Voor de indeling van 
een grondwaterlichaam is bijgevolg ook altijd een beoordeling door deskundigen noodzakelijk. 

Amendement 18 
Artikel 4, kopje 

Drempelwaarden Kwaliteitsnormen voor grondwater, die 
worden vastgesteld op nationaal niveau, 
op het niveau van het stroomgebieddistrict 
of op het niveau van het 
grondwaterlichaam of een groep 
grondwaterlichamen 

Motivering 

Er dienen geen nieuwe begrippen te worden ingevoerd. 

Amendement 19 
Artikel 4, lid 1 

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

1. Voorzover nodig stellen de lidstaten 
bovendien overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 3 en bijlage II 
grondwaterkwaliteitsnormen vast voor 
elke verdere verontreinigende stof waarvan 
op hun grondgebied is vastgesteld dat zij in 
beslissende mate ertoe bijdraagt dat 
grondwaterlichamen of groepen 
grondwaterlichamen als risicolopend 
moeten worden aangemerkt. Deze 
grondwaterkwaliteitsnormen worden 
onder meer gebruikt ten behoeve van de 
uitvoering van de beoordeling van de 
toestand van het grondwater waarin 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
voorziet. 
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delen A.1 en A.2 van bijlage III van deze 
richtlijn genoemde verontreinigende 
stoffen. Deze drempelwaarden worden 
onder meer gebruikt ten behoeve van de 
uitvoering van de beoordeling van de 
toestand van het grondwater waarin 
artikel 5, lid 2, van Richtlijn 2000/60/EG 
voorziet. 

Die drempelwaarden kunnen worden 
vastgesteld op nationaal niveau, op het 
niveau van het stroomgebieddistrict of op 
het niveau van het grondwaterlichaam of 
een groep grondwaterlichamen. 

Deze grondwaterkwaliteitsnormen kunnen 
worden vastgesteld op nationaal niveau, op 
het niveau van het stroomgebieddistrict of 
op het niveau van het grondwaterlichaam 
of een groep grondwaterlichamen. 

Motivering 

Wijziging als gevolg van de schrapping van het begrip "drempelwaarden" en als gevolg van de 
wijziging van de bijlagen door de overname van de parameters voor schadelijke stoffen uit 
bijlage III in bijlage I. De criteria voor nationale kwaliteitsnormen vloeien voort uit artikel 3, 
resp. bijlage V, punt 2.3.5 van richtlijn 2000/60/EG. 

Amendement 20 
Artikel 4, lid 2 

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

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

Motivering 

Aanpassing. 

Amendement 21 
Artikel 4, lid 3 

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

Schrappen 

Alvorens zij dit verslag bekendmaakt en 
alvorens zij enig wetgevingsvoorstel tot 
wijziging van bijlage I van deze richtlijn 
aanneemt, wint de Commissie het advies 
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in van het in artikel 16, lid 5, van 
Richtlijn 2000/60/EG genoemde comité. 

Motivering 

Inlassing van een nieuw artikel 4 bis (herzieningsclausule). 

Amendement 22 
Artikel 4 bis (nieuw) 

 Artikel 4 bis 

 Herziening van de lijst van 
grondwaterkwaliteitsnormen die op 

communautair niveau worden vastgesteld 
 Voor de eerste keer drie jaar na de in 

artikel 4, lid 2 genoemde datum en 
vervolgens om de zes jaar 

 - herziet de Commissie de lijst van 
grondwaterkwaliteitsnormen die op 
communautair niveau worden vastgesteld 
(Bijlage I), met name op basis van de door 
de lidstaten overeenkomstig artikel 4, lid 2 
ter beschikking gestelde informatie, de 
vooruitgang in wetenschap en techniek en 
een advies van het in artikel 16, lid 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG genoemde comité; 

 - stelt de Commissie een samenvattend 
verslag op en doet zij eventueel 
voorstellen voor een richtlijn tot wijziging 
van de lijst van verontreinigende stoffen 
en/of concentraties daarvan, zulks 
overeenkomstig de procedure als bedoeld 
in artikel 251 van het Verdrag. 

Motivering 

Met dit amendement moet worden gewaarborgd dat de lijsten van verontreinigende stoffen en de 
kwaliteitsnormen op gezette tijden opnieuw worden bezien en het Europees Parlement bij 
desbetreffende wetgeving wordt betrokken. 

Amendement 23 
Artikel 5, alinea 2 

Voor de grondwaterlichamen waarvoor 
significante en aanhoudende stijgende 
tendensen in de concentratie van 
verontreinigende stoffen worden 
vastgesteld, bewerkstelligen de lidstaten 

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

groter is dan het beginpunt, 
bewerkstelligen de lidstaten een omkering 
van deze tendens door middel van het in 
artikel 11 van Richtlijn 2000/60/EG 
bedoelde maatregelenprogramma teneinde 
de verontreiniging van het grondwater 
geleidelijk te verminderen en een 
achteruitgang van kwaliteit te voorkomen. 

Motivering 

Redactionele aanpassing overeenkomstig Richtlijn 2000/60/EG (kaderrichtlijn waterbeleid). 

Amendement 24 
Artikel 6, alinea 1 

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

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

 a) indirecte lozingen van bepaalde 
verontreinigende stoffen overeenkomstig 
Bijlage I en Bijlage III van deze richtlijn 
in het grondwater voorkomen wordt, en 

 b) indirecte lozingen van andere 
verontreinigende stoffen door optimale 
milieupraktijken en toepassing van de 
beste beschikbare technieken worden 
beperkt dat elke achteruitgang van de 
kwaliteit van grondwater overeenkomstig 
lid 2 bis van dit artikel voorkomen en 
beperkt wordt. 

Motivering 
Voor indirecte lozingen moeten dezelfde eisen gelden als voor rechtstreekse lozing, d.w.z. een 
opvulling tot een goede chemische toestand is bereikt, kan niet worden toegestaan. Dit is in strijd 
met de tendensregeling in artikel 5 en met de bepalingen van artikel 4, lid 1, onder b) i) van 
richtlijn 2000/60/EG en met de tot 2013 geldende richtlijn 80/68/EEG. 
Artikel 6 van de hier behandelde richtlijn moet bijgevolg artikel 4, lid 1, onder b) i) 
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concretiseren en aanvullen in de zin van het stringente preventiebeginsel van richtlijn 80/68/EG. 
Vanuit preventieoogpunt moeten de toelaatbare lozingen zodanig worden beperkt dat de 
bescherming van door menselijk toedoen grotendeels niet verontreinigd grondwater veilig 
gesteld wordt en een achteruitgang van kwaliteit voorkomen wordt. 

Amendement 25 
Artikel 6, alinea 2 

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

Onverminderd de 
grondwaterkwaliteitsnormen op andere 
gebieden geldt het ter bescherming van 
het grondwater in de eerste alinea 
bepaalde niet voor  

a) de lozing van huishoudelijk afvalwater 
van alleenstaande woningen met een 
eigen zuiveringsinstallatie, en 

b) overige lozingen die schadelijke stoffen 
in zulk geringe hoeveelheid en 
concentratie bevatten dat elk gevaar voor 
achteruitgang van de kwaliteit van het 
grondwater uitgesloten is, en 

 c) de inbreng van water voor het 
kunstmatig verrijken van grondwater ten 
behoeve van het openbaar beheer van het 
grondwater. 

 De alinea's a) t/m c) gelden alleen als ten 
minste de best beschikbare techniek wordt 
ingezet om lozing, emissie en verlies te 
minimaliseren en achteruitgang van de 
kwaliteit van het grondwater te beperken 
voorzover deze geen significant aandeel in 
de aantasting van het grondwater door 
puntbronnen hebben. 

Motivering 

Richtlijn 80/68/EG voorziet reeds in boven vermelde ontheffingen. Het is niet met het 
subsidiariteitsbeginsel verenigbaar dat in een EU-richtlijn bepalingen worden opgenomen voor 
alle denkbare kleine veroorzakers van lozingen. Als de bestaande richtlijn 80/86/EEG in 2013 
komt te vervallen, zouden leemten in de wetgeving ontstaan indien boven aangegeven tekst niet 
zou worden opgenomen. 

Amendement 26 
Artikel 6, alinea 2 bis (nieuw) 

 De maatregelen als bedoeld in de tweede 
alinea mogen pas worden genomen 
wanneer de bevoegde instanties van de 
lidstaten zich ervan vergewist hebben dat 
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het grondwater, en met name de kwaliteit 
ervan, onder controle staat. 

Motivering 

Dit in richtlijn 80/68/EEG voorkomende voorbehoud ten aanzien van lozingen en installaties die 
het grondwater kunnen aantasten, is tot dusver niet in richtlijn 2000/60/EG of in de hier 
behandelde richtlijn overgenomen. Deze bepaling is echter het belangrijkste instrument om de 
preventieregelingen ten uitvoer te leggen. De controle uit hoofde van artikel 8 van richtlijn 
2000/60/EG dient uitsluitend als algemene monitoring van de grondwatertoestand en kan in de 
regel niet betrekking hebben op dergelijke lozingen. De zogenaamde meetpunten voor de 
controle op lozingen, emissies en verliezen uit installaties zouden bovendien niet representatief 
voor de toestand van een grondwaterlichaam zijn. 

Amendement 27 
Artikel 6, alinea 2 ter (nieuw) 

 Significante directe en indirecte lozingen 
op historische verontreinigde locaties 
moeten op basis van nationale bepalingen 
worden beoordeeld. Criteria voor de 
beoordeling en sanering van historische 
verontreinigde locaties moeten worden 
opgenomen in het beheersplan als bedoeld 
in artikel 13 van Richtlijn 2000/60/EG. 
Daarop gebaseerde 
saneringsprogramma's moeten in een 
saneringsdoelstelling voorzien die met een 
redelijke inzet van middelen te 
verwezenlijken is, maar waarmee ten 
minste een verdere toename van de 
verontreiniging wordt voorkomen. Artikel 
4, leden 4 en 5 van richtlijn 2000/60/EG 
blijft onverlet. 

Motivering 

De speciale regeling voor historische verontreinigde locaties wordt als een zinvol instrument 
gezien omdat daarmee het probleem omzeild wordt het effect van een puntbron op een heel 
grondwaterlichaam te omschrijven. Een desbetreffende regeling dient in de ontwerprichtlijn te 
worden opgenomen. De speciale regeling mag uitsluitend voor reeds bestaande historische 
puntbronnen gelden. In aanmerking komen daarbij alleen puntbronnen die een significante 
verontreiniging van het grondwater veroorzaken. Daarnaast dienen de criteria op grond 
waarvan significante puntbronnen als zodanig vastgesteld worden en het verontreinigende effect 
daarvan beoordeeld wordt, alsmede de specifieke monitoring en het besluit vanaf wanneer en 
hoe een puntbron gesaneerd wordt, op nationale voorschriften te berusten, die in het 
beheersplan moeten worden aangegeven. 
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Amendement 28 
Artikel 6, alinea 2 quater (nieuw) 

 In aanvulling op de rapportage als 
bedoeld in artikel 11 van richtlijn 
2000/60/EG dragen de lidstaten zorg voor 
toezending van een overzicht van de 
ontheffingen als bedoeld in de tweede 
alinea. 

Motivering 
Aanpassing. Tot dusver voorziet artikel 11 niet in deze bepalingen. De bedoeling is dat de 
huidige formulering van artikel 6 door de tekst van de amendementen 24 t/m 28 wordt 
vervangen, aangezien op grond van de bestaande formulering het gevaar bestaat dat indirecte 
lozingen worden toegestaan om een waterlichaam op te vullen totdat een goede toestand is 
bereikt. Dit zou in strijd zijn met richtlijn 80/68/EEG en artikel 4, lid 1, onder b) i) van richtlijn 
2000/60/EG en artikel 6, eerste alinea van de hier behandelde richtlijn. 

Amendement 29 
Bijlage I, titel 

KWALITEITSNORMEN VOOR 
GRONDWATER 

GOEDE CHEMISCHE TOESTAND - 
KWALITEITSNORMEN VOOR 
GRONDWATER 

Motivering 

In bijlage I  wordt een nieuw deel A opgenomen. 

Amendement 30 
Bijlage I, deel A (nieuw) 

 A. Klasse-indeling en beoordeling van de 
toestand van risicolopende 
grondwaterlichamen 

 Nadat de resultaten van de beoordeling en 
de klasse-indeling van de afzonderlijke 
bemonsteringspunten op grond van het in 
artikel 3, eerste tot en met derde alinea 
bepaalde bekend zijn, volgt de klasse-
indeling van het krachtens artikel 5 van 
richtlijn 2000/60/EG als risicolopend 
aangemerkte grondwaterlichaam resp. 
van de als risicolopend aangemerkte 
groep grondwaterlichamen. 

 Het aandeel van de bemonsteringspunten 
die als zich in goede chemische toestand 
bevindend worden aangemerkt, is voor de 
klasse-indeling van het gehele 
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grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen bepalend indien voor 
tenminste 70% van het oppervlak van het 
grondwaterlichaam of groep 
grondwaterlichamen kan worden 
bevestigd dat de normen zijn gehaald 
en/of niet meer dan 30 km2 van het 
grondwaterlichaam als vervuilde zone is 
belast. 

Motivering 
Dit nieuwe deel A moet vóór de tabel (die deel B wordt) worden opgenomen. Met deze 
bepalingen moet reeds de definitieve procedure voor de klasse-indeling van grondwaterlichamen 
in lichamen in goede of slechte chemische toestand in grote lijnen worden geregeld. Dit is in 
bijlage V, punt 2.4.5 van richtlijn 2000/60/EG niet uitputtend geregeld. Uit bijlage I, voetnoot 21 
van de hier behandelde richtlijn zou kunnen worden opgemaakt dat reeds één slecht 
bemonsteringspunt voldoende is om het gehele grondwaterlichaam als slecht te moeten 
aanmerken. Dit is niet terecht als dit bemonsteringspunt niet voor het gehele of voor een 
belangrijk deel van het grondwaterlichaam representatief is. 
De in artikel 3 vervatte regeling is voor een uniforme tenuitvoerlegging nog niet toereikend. Het 
voorstel om 70% / 30%, resp. tenminste 30 km2 als "bepalend" voor de indeling in goed/slecht 
resp. slecht voor te schrijven, waarborgt dat voor de indeling een concrete procedure moet 
worden gevolgd. Met een minimumoppervlakte van 30 km2 wordt verder bereikt dat bij 
uiteenlopend grote grondwaterlichamen de resultaten allemaal bij de berekening van het 
gemiddelde worden betrokken. 

Amendement 31 
Bijlage I, tabel, titel (nieuw) 

 B. Kwaliteitsnormen voor de goede 
chemische toestand 

Amendement 32 
Bijlage I, tabel, kolom 3 

Commentaar 
De kwaliteitsnorm is van toepassing op alle 
grondwaterlichamen met uitzondering van 
de uit hoofde van Richtlijn 91/676/EEG 
aangewezen zones die kwetsbaar zijn voor 
verontreiniging door nitraten. Op deze 
gebieden is artikel 4, lid 1, onder c), van 
Richtlijn 2000/60/EG van toepassing. 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst 

Motivering 

Deze tabel wordt als deel B in bijlage I opgenomen. Zoals reeds bij artikel 3 is opgemerkt, is het 
nodig voor geheel Europa uniforme normen voor de vóór 2015 te bereiken goede chemische 
toestand vast te stellen om milieudumping en ongelijke concurrentievoorwaarden te voorkomen. 
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Daartoe werden de minimumparameters uit bijlage III overgenomen. De concentratiewaarden 
berusten op humaan- en ecotoxicologische basis en bepalen het gevaar van verontreiniging, 
d.w.z. de overgang naar een slechte toestand. 

Verder werd ook nog het totaal van pesticiden met hun werkzame stoffen als parameter 
opgenomen omdat veelal de verontreiniging niet alleen aan één pesticide valt toe te schrijven. 

Amendement 33 
Bijlage I, tabel, regels 3 bis t/m 3 decies (nieuw) 

Werkzame stoffen in 
pesticiden totaal 

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

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

Arsenicum 10 µg/l  

Cadmium 1,0 µg/l  

Chloride 250 mg/l  

Lood 10 µg/l  

Kwik 0,2 µg/l  

Sulfaat 240 mg/l  

Aluminium 0,2 mg/l  

Motivering 

Deze tabel wordt als deel B in bijlage I opgenomen. Zoals reeds bij artikel 3 is opgemerkt, is het 
nodig voor geheel Europa uniforme normen voor de vóór 2015 te bereiken goede chemische 
toestand vast te stellen om milieudumping en ongelijke concurrentievoorwaarden te voorkomen. 
Daartoe werden de minimumparameters uit bijlage III overgenomen. De concentratiewaarden 
berusten op humaan- en ecotoxicologische basis en bepalen het gevaar van verontreiniging, 
d.w.z. de overgang naar een slechte toestand. 
Verder werd ook nog het totaal van pesticiden met hun werkzame stoffen als parameter 
opgenomen omdat veelal de verontreiniging niet alleen aan één pesticide valt toe te schrijven. 

Amendement 34 
Bijlage I, tabel 1 bis (nieuw) 

Stof  Minimumlijst van synthetische, door de mens 
gemaakte stoffen 

Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 

10 µg/l 
10 µg/l 

 

Motivering 

Zie amendement 32. 
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Amendement 35 
Bijlage I, voetnoot 22 

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

Schrappen 

Motivering 

De tekst werd in artikel 3, alinea 1 ter (nieuw) opgenomen en aangevuld. 

Amendement 36 
Bijlage II, alinea 2 

De beoordelingsprocedure behelst met 
name de volgende aspecten: 

a) de informatie die werd verzameld in het 
kader van de overeenkomstig artikel 5 van 
Richtlijn 2000/60/EG en de punten 2.1 en 
2.2 van bijlage II van die richtlijn uit te 
voeren karakterisering; 

1. De beoordelingsprocedure behelst met 
name de informatie die werd verzameld in 
het kader van de overeenkomstig artikel 5 
van Richtlijn 2000/60/EG en de punten 2.1 
en 2.2 van bijlage II van die richtlijn uit te 
voeren karakterisering; 

 2. Nationaal vast te stellen 
kwaliteitsnormen voor grondwater worden 
afgeleid op grond van onderstaande 
criteria: 

b) milieukwaliteitsdoelstellingen en andere 
vigerende waterbeschermingsnormen op 
nationaal, communautair of internationaal 
niveau; 

a) milieukwaliteitsdoelstellingen en andere 
vigerende waterbeschermingsnormen op 
nationaal, communautair of internationaal 
niveau; 

c) eventuele relevante informatie over de 
toxicologische en ecotoxicologische 
kenmerken, de persistentie en het 
vermogen tot bioaccumulatie van de 
verontreinigende stof of aanverwante 
stoffen; 

b) eventuele relevante informatie over de 
toxicologische en ecotoxicologische 
kenmerken, de persistentie en het 
vermogen tot bioaccumulatie van de 
verontreinigende stof of aanverwante 
stoffen; 

d) de geraamde hoeveelheden en 
concentraties van de verontreinigende 
stoffen die vanuit het grondwaterlichaam 
in de geassocieerde oppervlaktewateren 
en/of de daarvan afhankelijke 
terrestrische ecosystemen terechtkomen; 

 

e) de geraamde effecten van de 
hoeveelheden en concentraties 
verontreinigende stoffen, zoals bepaald in 
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punt d), op de geassocieerde 
oppervlaktewateren en van het 
grondwaterlichaam afhankelijke 
terrestrische ecosystemen; 

f) een beoordeling, op basis van d) en e), 
of de concentraties van de 
verontreinigende stoffen in het 
grondwaterlichaam zodanig zijn dat zij 
kunnen resulteren in het niet-bereiken 
van in artikel 4 van Richtlijn 2000/60/EG 
gespecificeerde milieudoelstellingen voor 
de geassocieerde oppervlaktewateren, dan 
wel in enige significante verslechtering 
van de ecologische of chemische kwaliteit 
van die wateren of in enige significante 
schade aan terrestrische ecosystemen die 
rechtstreeks van het grondwaterlichaam 
afhankelijk zijn. 

 

Motivering 
De lidstaten kunnen, als aanvulling op de stoffen in bijlage I, kwaliteitsnormen vaststellen voor 
de parameters die bij de beoordeling van de grondwaterlichamen nationaal als belangrijk en 
kenmerkend worden aangemerkt. 
De afleiding van nationale kwaliteitsnormen moet in geheel Europa op uniforme wijze 
plaatsvinden. Geschikt voor deze afleiding zijn humaan- en ecotoxicologische gegevens over de 
desbetreffende schadelijke stof, alsmede reeds bestaande milieukwaliteitsdoelstellingen. Een en 
ander volgt uit bijlage V, punt 2.3.2, tweede streepje, gecombineerd met begripsbepaling 35 in 
richtlijn 2000/60/EG. 

Voor de afleiding van de kwaliteitsnormen dienen andere criteria geen rol te spelen. De 
beoordeling van bijzondere invloeden op bijvoorbeeld oppervlaktewater of terrestrische 
ecosystemen geschiedt in het belang van de monitoring en bij het afleiden van noodzakelijke 
maatregelen. 

Amendement 37 
Bijlage III, titel 

Drempelwaarden voor 
grondwaterverontreinigende stoffen 

Grondwaterkwaliteitsnormen voor 
grondwater verontreinigende stoffen 

Amendement 38 
Bijlage III, deel A.1 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

DEEL A.1: MINIMUMLIJST VAN STOFFEN OF IONEN, ZOWEL DOOR 
NATUURLIJKE OORZAKEN ALS TEN GEVOLGE VAN MENSELIJKE ACTIVITEITEN 
VOORKOMEND, WAARVOOR DE LIDSTATEN VERPLICHT ZIJN 
DREMPELWAARDEN VAST TE STELLEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 225 
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Stof of ion  
Ammonium 
Arsenicum 
Cadmium 
Chloride 
Lood 
Kwik 
Sulfaat 

 

________________ 
25Deze lijst moet door de lidstaten worden aangevuld met alle verontreinigende stoffen die er de oorzaak van zijn 
dat grondwaterlichamen uit hoofde van de krachtens artikel 5 van Richtlijn 2000/60/EG uitgevoerde analyse als 
risicolopend worden aangemerkt. 

Amendementen van het Parlement 

Schrappen. 

Motivering 

Aangezien deel A van bijlage III naar bijlage I is overgeheveld, blijft alleen nog deel B van 
bijlage III over verplicht te verstrekken informatie over. 

Amendement 39 
Bijlage III, deel A.2 

Door de Commissie voorgestelde tekst 

DEEL A.2: MINIMUMLIJST VAN SYNTHETISCHE (DOOR DE MENS GEMAAKTE) 
STOFFEN WAARVOOR DE LIDSTATEN VERPLICHT ZIJN DREMPELWAARDEN 
VAST TE STELLEN OVEREENKOMSTIG ARTIKEL 4, LID 2 

Stof  
Trichlooretheen 
Tetrachlooretheen 

 

 

Amendementen van het Parlement 

Schrappen. 

Motivering 

Aangezien deel A van bijlage III naar bijlage I is overgeheveld, blijft alleen nog deel B van 
bijlage III over verplicht te verstrekken informatie over. 

Amendement 40 
Bijlage III, deel B, inleidende alinea 

Overeenkomstig artikel 4, lid 2, en deel 2 
van bijlage II van deze richtlijn delen de 
lidstaten voor iedere verontreinigende stof 

Overeenkomstig artikel 4 en punt 2 
bijlage II van deze richtlijn delen de 
lidstaten voor iedere verontreinigende stof 
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die er de oorzaak van is dat een 
grondwaterlichaam als risicolopend wordt 
aangemerkt, ten minste de volgende 
informatie mee: 

die er de oorzaak van is dat een 
grondwaterlichaam als risicolopend wordt 
aangemerkt en waarvoor nationale 
kwaliteitsnormen voor de goede 
chemische toestand zijn ingevoerd, ten 
minste de volgende informatie mee: 

Motivering 

Aanpassing als gevolg van het gewijzigde artikel en de gewijzigde bijlage II. 

Amendement 41 
Bijlage III, deel B, punt 1.1 

1.1 Gegevens over het aantal als 
risicolopend aangemerkte 
grondwaterlichamen waarvoor de 
verontreinigende stof in kwestie tot deze 
karakterisering heeft bijgedragen. 

1.1 Gegevens over het aantal als 
risicolopend aangemerkte 
grondwaterlichamen waarvoor de 
verontreinigende stof in kwestie ten 
aanzien waarvan op nationaal niveau 
kwaliteitsnormen zijn vastgesteld, tot deze 
karakterisering heeft bijgedragen. 

Motivering 

Met deze aanvulling wordt duidelijk gemaakt dat na de goedkeuring van de richtlijn niet het 
gehele "corpus" voor het verslag in 2005 hoeft te worden herzien, maar dat alleen verslag hoeft 
te worden uitgebracht over de grondwaterlichamen, resp. parameters waarvoor nationale 
kwaliteitsnormen zijn vastgesteld. 

Amendement 42 
Bijlage III, deel B, punt 1.2 

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

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

Motivering 

Met deze aanvulling wordt duidelijk gemaakt dat na de goedkeuring van de richtlijn niet het 
gehele "corpus" voor het verslag in 2005 hoeft te worden herzien, maar dat alleen verslag hoeft 
te worden uitgebracht over de grondwaterlichamen, resp. parameters waarvoor nationale 
kwaliteitsnormen zijn vastgesteld. 
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Amendement 43 
Bijlage III, deel B, punt 2, titel 

2. Informatie betreffende de vaststelling 
van de drempelwaarden 

2. Informatie betreffende de vaststelling 
van de kwaliteitsnormen 

Motivering 

Aanpassing. 

Amendement 44 
Bijlage III, deel B, punt 2.1 

2.1 De drempelwaarden welke hetzij op 
nationaal niveau, hetzij op het niveau van 
het stroomgebieddistrict, hetzij voor 
afzonderlijke grondwaterlichamen of 
groepen grondwaterlichamen van 
toepassing zijn. 

2.1 De grondwaterkwaliteitsnormen welke 
hetzij op nationaal niveau, hetzij op het 
niveau van het stroomgebieddistrict, hetzij 
voor afzonderlijke grondwaterlichamen of 
groepen grondwaterlichamen van 
toepassing zijn. 

Motivering 

Aanpassing. 

Amendement 45 
Bijlage III, deel B, punt 2.2 

2.2 Het verband tussen de afzonderlijke 
drempelwaarden en, in het geval van door 
natuurlijke oorzaken voorkomende stoffen, 
het verband met de waargenomen 
achtergrondconcentratie. 

2.2 Het verband tussen de afzonderlijke 
grondwaterkwaliteitsnormen en, in het 
geval van door natuurlijke oorzaken 
voorkomende stoffen, het verband met de 
waargenomen achtergrondconcentratie. 

Motivering 

Aanpassing. 

Amendement 46 
Bijlage III, deel B, punt 2.3 

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

Schrappen 

Motivering 

De kosten mogen hier geen rol spelen. Op grond van de beginselen van de rechtsstaat moet bij 
de maatregelen rekening worden gehouden met de kosten. 
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Amendement 47 
Bijlage IV, punt 1.1 

1.1 Overeenkomstig punt 2.4 van bijlage V 
van Richtlijn 2000/60/EG wordt het 
monitoringprogramma aangepast met het 
oog op het aan het licht brengen van 
eventuele significante en aanhoudende 
stijgende tendensen in de concentratie van 
de uit hoofde van artikel 4 van deze 
richtlijn aangewezen verontreinigende 
stoffen. 

1.1 Overeenkomstig punt 2.4 van bijlage V 
van Richtlijn 2000/60/EG wordt het 
monitoringprogramma aangepast met het 
oog op het aan het licht brengen van 
eventuele significante en aanhoudende 
stijgende tendensen in de concentratie van 
de uit hoofde van artikel 3, eerste tot en 
met derde alinea, artikel 4 en bijlage I van 
deze richtlijn aangewezen verontreinigende 
stoffen. 

Motivering 

Aanpassing aan gewijzigde artikelen. 

Amendement 48 
Bijlage IV, punt 1.2, letter a) 

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

a) de evaluatie van de meetresultaten op 
grond van het monitoringsprogramma 
wordt gebaseerd op een tendensanalyse 
volgens een statistische methode aan de 
hand van de rekenkundig gemiddelde 
waarden op de diverse tijdstippen van 
bemonstering op elk afzonderlijk 
meetpunt in ieder grondwaterlichaam of 
iedere groep grondwaterlichamen, 
berekend op basis van een 
driemaandelijkse, halfjaarlijkse of 
jaarlijkse monitoringfrequentie; 

Motivering 

Het berekenen van het gemiddelde van de gemiddelde vervuiling op de meetpunten voor elk 
grondwaterlichaam leidt ertoe dat verontreinigingstendensen geflatteerd worden. Uit onderzoek 
is gebleken dat zelfs ernstige verontreiniging door deze dubbele berekening van het gemiddelde 
onzichtbaar wordt. Eén controle per jaar is niet toereikend. 

Amendement 49 
Bijlage IV, punt 1.2, letter b) 

b) om vertekening bij het vaststellen van 
tendensen te vermijden, worden bij de 
berekening alle meetwaarden beneden de 
kwantificeringsgrens buiten beschouwing 
gelaten; 

b) om vertekening bij het vaststellen van 
tendensen te vermijden, worden bij de 
berekening alle meetwaarden beneden de 
kwantificeringsgrens met de halve waarde 
van de kwantificeringsgrens in 
aanmerking genomen; 
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Motivering 

Zie amendement 47. 

Amendement 50 
Bijlage IV, punt 1.2, letter c), inleidende alinea 

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

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

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde periode voor de vaststelling van een tendens is te lang. 

Amendement 51 
Bijlage IV, punt 1.2, letter c), tabel, kolom 2, regel 2 

Monitoring-   Minimaal  
frequentie   aantal jaren 

Monitoring-   Minimaal  
frequentie   aantal jaren 

Jaarlijks                                             8 Jaarlijks                                               5 

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde periode voor de vaststelling van een tendens is te lang. 

Amendement 52 
Bijlage IV, punt 1.2, letter c), tabel, kolom 3 

Monitoring-   Maximaal  
frequentie   aantal jaren 

Monitoring-   Maximaal  
frequentie   aantal jaren 

Jaarlijks                                         15 Jaarlijks                                                 10 

Halfjaarlijks                                  15 Halfjaarlijks                                          10 

Driemaandelijks                            15 Driemaandelijks                                    10 

Motivering 

De door de Commissie voorgestelde periode voor de vaststelling van een tendens is te lang. 

Amendement 53 
Bijlage IV, punt 1.4 

1.4 Er wordt een specifieke beoordeling 
van de tendensen uitgevoerd voor 
relevante verontreinigende stoffen in 
grondwaterlichamen die de invloed 
ondergaan van puntbronnen van 

1.4 De procedure voor de bepaling van het 
beginpunt van een trend omvat de 
vaststelling van een tijdschaal, waarbij als 
basis ten minste de uit hoofde van artikel 
8 van richtlijn 2000/60/EG verzamelde 
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verontreiniging, met inbegrip van 
historische puntbronnen, teneinde te 
controleren of de pluim van 
verontreinigde locaties zich niet buiten 
een bepaald gebied verbreidt en de 
chemische toestand van het 
grondwaterlichaam doet verslechteren. 

monitoringsgegevens worden gebruikt. In 
dit geval stemt het referentiepunt overeen 
met het begin van het 
monitoringprogramma. 

Indien er gegevens voorhanden zijn die 
vóór het begin van het 
monitoringprogramma werden verkregen, 
dienen deze te worden gebruikt voor de 
bepaling van de referentiepunten ter 
vaststelling van het beginpunt van een 
tendens. 

Motivering 

De twee nieuwe alinea's zijn overgenomen uit punt 2 [nl. 2.2 en 2.6 gewijzigd]. De bepaling van 
referentiepunten kan alleen betrekking hebben op het begin van een tendens. Voor de omkering 
van een tendens zijn zij irrelevant. 
De door de Commissie voorgestelde tekst onder punt 1.4 heeft betrekking op historische 
verontreinigde locaties, waarvoor speciale nationale regelingen dienen te gelden. De betrokken 
tekst dient derhalve te worden geschrapt. 

Amendement 54 
Bijlage IV, punt 2.1 

2.1 Wat de omkering van tendensen 
betreft, wordt vooral aandacht besteed aan 
tendensen die een gevaar betekenen voor 
de geassocieerde aquatische ecosystemen, 
de van het grondwater afhankelijke 
terrestrische ecosystemen, de menselijke 
gezondheid of legitieme vormen van 
gebruik van het aquatische milieu. 

2.1 Wat de omkering van tendensen 
betreft, wordt vooral aandacht besteed aan 
tendensen die een gevaar betekenen voor 
het grondwater, de daarmee geassocieerde 
aquatische ecosystemen, de van het 
grondwater afhankelijke terrestrische 
ecosystemen, de menselijke gezondheid of 
legitieme vormen van gebruik van het 
aquatische milieu. 

Motivering 

De vermelding van grondwater is noodzakelijk. 

Amendement 55 
Bijlage IV, punt 2.2 

2.2 De procedure voor de bepaling van het 
beginpunt van de omkering van een trend 
omvat de vaststelling van een tijdschaal, 
waarbij als basis ten minste de uit hoofde 
van artikel 8 van Richtlijn 2000/60/EG 
verzamelde monitoringsgegevens worden 
gebruikt. In dit geval stemt het 
referentiepunt overeen met het begin van 
het monitoringprogramma. 

Schrappen. 
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Motivering 

De tekst is overgenomen als punt 1.4.  

Amendement 56 
Bijlage IV, punt 2.3, alinea 1 

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

2.3 Het minimumaantal meetwaarden en de 
minimumlengte van de tijdreeks (in jaren) 
voor de analyse van omkeringen in 
tendensen hangen af van de 
overeenkomstig punt 1.2, onder c), van 
deze bijlage gekozen monitoringfrequentie, 
overeenkomstig de hiernavolgende tabel. 
De tijdreeksen dienen niet langer te zijn 
dan 10 jaar. 

Motivering 

De duur voor een omkering van tendensen is te lang. 

Amendement 57 
Bijlage IV, punt 2.3, tabel, kolom 2, regel 2 

Monitoring-   Minimaal  
frequentie   aantal jaren 

Monitoring-   Minimaal  
frequentie   aantal jaren 

Jaarlijks                                             14 Jaarlijks                                               10 

Motivering 

De duur voor een omkering van tendensen is te lang. 

Amendement 58 
Bijlage IV, punt 2.3, tabel, kolom 3 

Monitoring-   Maximaal  
frequentie   aantal jaren 

Monitoring-   Maximaal  
frequentie   aantal jaren 

Jaarlijks                                         30 Jaarlijks                                                 15 
Halfjaarlijks                                  30 Halfjaarlijks                                          15 
Driemaandelijks                            30 Driemaandelijks                                    15 

Motivering 

De duur voor een omkering van tendensen is te lang. 

Amendement 59 
Bijlage IV, punt 2.4 

2.4 Er is sprake van een omkering van een 
tendens indien de helling van de trendlijn 

Niet van toepassing op de Nederlandse 
tekst. 
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voor het eerste deel van de tijdreeks 
positief is en voor het tweede deel negatief. 
Voor een betrouwbare vaststelling van een 
omkering van een tendens moet ervoor 
worden gezorgd dat het aantal waarden 
voor en na het omslagpunt in de tijdreeks, 
rekening houdend met de 
monitoringfrequentie, adequaat is. 

Amendement 60 
Bijlage IV, punt 2.5 

2.5 Het besluit om een tendens om te keren 
wordt mede gebaseerd op het belang van 
de stijgende en aanhoudende toename van 
de concentraties verontreinigende stoffen 
voor het milieu. Het verdient aanbeveling 
om, in overeenstemming met artikel 17, 
lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG, als 
beginpunt voor de omkering van een 
tendens een waarde te kiezen die ten 
hoogste 75 % bedraagt van het niveau van 
de in bijlage I vastgestelde kwaliteitsnorm 
of de uit hoofde van artikel 4 vastgestelde 
drempelwaarde. 

2.5 Het besluit om een tendens om te keren 
wordt mede gebaseerd op het belang van 
de stijgende en aanhoudende toename van 
de concentraties verontreinigende stoffen 
voor het milieu. In overeenstemming met 
artikel 17, lid 4, van Richtlijn 2000/60/EG 
geldt als beginpunt voor de omkering van 
een tendens een waarde die ten hoogste 
75% bedraagt van het niveau van de in 
bijlage I vastgestelde kwaliteitsnorm of de 
uit hoofde van artikel 4 vastgestelde 
grondwaterkwaliteitsnormen.  

Motivering 

Een aanbeveling is hier niet op zijn plaats. Net als in richtlijn 2000/60/EG moet de waarde van 
75% bindend zijn. 

Amendement 61 
Bijlage IV, punt 2.6 

2.6 Indien er gegevens voorhanden zijn 
die vóór het begin van het 
monitoringprogramma werden verkregen, 
dienen deze te worden gebruikt voor de 
bepaling van de referentiepunten ter 
vaststelling van het beginpunt van de 
omkering van een tendens. 

Schrappen. 

Motivering 
 
De tekst is overgenomen als punt 1.4. 
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TOELICHTING 
 
Achtergrond 
 
Sinds de vaststelling van richtlijn 80/68/EEG bestaan er regelingen om grondwater tegen 
verontreiniging te beschermen. Deze richtlijn wordt in 2013 ingetrokken, waarna in de 
beschermingsregelingen verder moet worden voorzien door de kaderrichtlijn water (KW) en de 
hier behandelde grondwaterrichtlijn (die is voorgeschreven in artikel 17 van de KW). Artikel 17 
van de KW bepaalt dat er specifieke criteria moeten worden vastgesteld voor de beoordeling van 
de goede chemische toestand van grondwater en voor het vaststellen van significante en 
aanhoudende stijgende tendensen en voor het bepalen van de beginpunten voor omkeringen in 
tendensen. 
 
Naast de beginselen als geformuleerd in artikel 17 worden bij de KW eveneens fundamentele 
voorschriften voor de bescherming van grondwater vastgesteld: specifieke milieudoelstellingen 
(art. 4), de monitoring van de grondwatertoestand (art. 8), verbod op directe lozing in het kader 
van het geplande maatregelenprogramma (art. 11) en speciale voorschriften voor waterlichamen 
die voor de onttrekking van drinkwater worden gebruikt (art. 7). In bijlage II, punt 2 wordt 
grondwater gekarakteriseerd, en bijlage V, punt 2 omvat criteria betreffende de monitoring van 
de kwantitatieve en chemische toestand van grondwater. 
 
Handhaving van het beschermingsniveau 
 
Het aanvullende karakter van de twee wetgevingsregelingen en het feit dat richtlijn 80/68/EEG 
in 2013 wordt ingetrokken, brengt de noodzaak met zich mee dat in de toekomst het 
beschermingsniveau bij grondwater duidelijk in de gaten moet worden gehouden. 
 
Uw rapporteur is van oordeel dat de met de nieuwe grondwaterrichtlijn aangevulde KW in 
hetzelfde beschermingsniveau moet voorzien als richtlijn 80/68/EEG. 
 
Zij dient derhalve een aantal amendementen in ter waarborging van het voor grondwater zo 
belangrijke voorzorgsbeginsel en om een achteruitgang van de kwaliteit van grondwater door 
nieuwe lozingen te voorkomen of te beperken. 
 
Voorzorgsbeginsel 
 
Op grond van het voorzorgsbeginsel is het van essentieel belang dat de nieuwe wetgeving erin 
voorziet dat preventie een sleutelelement bij de monitoring van grondwater in de EU blijft. Het 
in de bestaande richtlijn duidelijk verankerde preventiebeginsel moet net zo duidelijk in het hier 
behandelde voorstel worden vastgelegd. 
 
Om de reeds bereikte vooruitgang veilig te stellen, moeten naar de mening van uw rapporteur in 
de nieuwe richtlijn eveneens de bepalingen van richtlijn 80/68/EEG (die uiterlijk in 2013 
afloopt) inzake preventie, voorkoming of beperking van de inbreng van gevaarlijke stoffen 
worden overgenomen. 
 
Omdat verontreiniging of kwaliteitsachteruitgang veelal niet te herstellen schade tot gevolg 
heeft, worden amendementen ingediend om te waarborgen dat het beschermingsniveau bij 
nieuwe lozingen op zijn minst vergelijkbaar is met dat voor oppervlaktewater in een zeer goede 
chemische toestand. Artikel 6 van het voorstel moet de praktische toepassing regelen van het 
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stringente voorzorgsbeginsel dat in artikel 4, lid 1, onder b) i) van richtlijn 80/68/EEG is 
verankerd. 
 
Het verbod op indirecte lozingen op grondwater is van groot belang en een zaak waaraan 
prioriteit dient te worden toegekend. Hetzelfde geldt voor zowel de antropogene inbreng en 
lozingen als voor rechtstreekse lozingen. "Bijvulling" totdat een goede chemische toestand is 
bereikt, is in strijd met de bepalingen van richtlijn 2000/60/EG en richtlijn 80/68/EEG, en kan 
niet worden toegestaan. 
 
Uit voorzorg moet de toegestane inbreng van gevaarlijke stoffen worden beperkt teneinde te 
waarborgen dat grondwater dat door antropogene verontreiniging betrekkelijk onaangetast is, 
beschermd wordt en elke achteruitgang van de kwaliteit voorkomen wordt. 
 
Met alle amendementen wordt beoogd te waarborgen dat bij de monitoring van grondwater het 
preventiebeginsel een sleutelelement blijft. 
 
Kwaliteitsnormen voor grondwater 
 
Omdat de grondwaterrichtlijn bedoeld is als aanvulling op de KW vraagt uw rapporteur zich af 
waarom de Commissie het niet dienstig het geacht nieuwe kwaliteitsnormen vast te stellen die 
uniform voor alle grondwaterlichamen in heel Europa zouden moten gelden. Als resultaat beoogt 
het voorstel uitsluitend stoffen te vermelden ten aanzien waarvan in de gehele EU reeds normen 
voor grondwater bestaan. Voor andere stoffen dienen de lidstaten kwaliteitsnormen vast te 
stellen die gebaseerd zijn op de criteria in het voorstel. Al naargelang welke maatregelen op 
nationaal niveau worden genomen, zal de Commissie vervolgens beslissen of het dienstig is 
voorstellen uit te werken tot uitbreiding van de lijst van stoffen waarop EU-normen betrekking 
hebben. 
 
Uw rapporteur vindt deze aanpak ontoereikend en is van oordeel dat het argument dat wegens 
gebrek aan gegevens geen verdere kwaliteitsnormen voor een goede chemische toestand kunnen 
worden voorgesteld, geen hout snijdt en onaanvaardbaar is. Zij is van oordeel dat uniforme 
kwaliteitsnormen moeten worden vastgesteld en voor alle lidstaten moeten gelden. Voor een 
vóór 2015 te bereiken goede chemische toestand van grondwater moeten voor geheel Europa 
geldende uniforme normen worden vastgesteld teneinde ecodumping en ongelijke 
concurrentievoorwaarden te voorkomen. In het hier behandelde voorstel moet derhalve een door 
uw rapporteur voorgestelde herzieningsclausule worden opgenomen. 
 
Het is de taak van het Europees Parlement en de Raad een lijst van prioritaire, niet natuurlijk in 
grondwater voorkomende stoffen vast te stellen die voor het grondwater een groot gevaar 
vormen en waarvan derhalve de lozing of inbreng moet worden voorkomen, overeenkomstig 
artikel 6, lid 1 van deze richtlijn. Deze lijst moet de lijsten I en II van richtlijn 80/68/EEG 
vervangen, voordat deze richtlijn wordt ingetrokken. 
 
Om die reden zijn de minimumparameters uit bijlage III overgenomen. De concentratiewaarden 
moeten op humaan- en ecotoxicologische basis berusten en het gevaar van verontreiniging 
definiëren, d.w.z. de overgang naar een slechte toestand. 
 
Deze procedure is noodzakelijk als compensatie voor de intrekking van richtlijn 80/68/EEG in 
2013 en om de grondslag te leggen voor eenzelfde op risico's gebaseerde aanpak voor 
grondwater als voor oppervlaktewater, als omschreven in artikel 16 van richtlijn 2000/60/EG. 
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Ook met het oog op de beginselen van stroomgebiedsbeheer is een geïntegreerde aanpak 
gewenst. 
 
Daarnaast is de vaststelling van een drempelwaarde voor het totaal van de pesticiden 
noodzakelijk, wil men aan de bij de KW vastgestelde normen voldoen. Om die reden zijn de 
totale pesticiden en hun actieve bestanddelen eveneens als parameters opgenomen, aangezien 
verontreiniging veelal niet aan één pesticide kan worden toegeschreven. 
 
Artikel 6 van het voorstel wordt geamendeerd om het gevaar te vermijden dat indirecte lozingen 
worden toegestaan, waarmee een overgang naar een goede toestand van het grondwater wordt 
belemmerd. 
 
Classificatie van grondwater 
 
De classificatie van grondwater is een sleutelelement. Daarom moet duidelijk bepaald zijn hoe 
deze classificatie plaatsvindt. Het voorstel moet in een regeling voorzien inzake de essentiële 
elementen van de definitieve procedure voor de classificatie van grondwaterlichamen als zijnde 
in goede of slechte chemische toestand, dit op basis van metingen. 
 
In de tekst moet daarom duidelijk worden bepaald dat, indien de norm op een meetpunt wordt 
overschreden, monsters moeten worden genomen om na te gaan of de verkregen resultaten ook 
voor het gehele grondwaterlichaam gelden. Indien het meetpunt voor het grondwaterlichaam of 
althans een gedeelte daarvan niet representatief is, wordt het bij de classificatie buiten 
beschouwing gelaten. 
 
De bepalingen van richtlijn 2000/60/EG kunnen zodanig worden geïnterpreteerd dat één slecht 
meetpunt voldoende is om het gehele grondwaterlichaam als slecht aan te merken, en zijn 
daarom niet geschikt, met name indien dat meetpunt niet voor het gehele grondwaterlichaam of 
een aanzienlijk deel daarvan representatief is. 
 
Met amendementen op het Commissievoorstel wordt beoogd de essentiële elementen van de 
definitieve procedure voor de classificatie van grondwaterlichamen als zijnde in goede of slechte 
chemische toestand vast te leggen. 
 
Historische verontreinigde locaties 
 
Historische verontreinigde locaties of oude bronnen van grondwaterverontreiniging waarvoor tot 
dusver geen EU-regelgeving bestond en die thans ook tot de puntbronnen behoren, kunnen 
vrijwel onmogelijk binnen het tijdsbestek van de KW worden gesaneerd. 
 
De ervaring leert dat bij grondwater dit soort sanering vrijwel onmogelijk is. Bij uitgaven 
daarvoor moet het beginsel van evenredigheid en bescherming tegen risico's in aanmerking 
worden genomen. Gedetailleerde EU-voorschriften inzake historische verontreinigde locaties 
zouden in strijd zijn met het subsidiariteitsbeginsel. De nodige voorschriften zouden te complex 
zijn en per geval afhangen van de bestaande omstandigheden. 
 
De toe te passen methoden voor de sanering van historische verontreinigde locaties dienen te 
worden vastgesteld bij nationale regelgeving, die openbaar dient te worden gemaakt. 
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