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PR_COD_1am 
 
 

Objaśnienie używanych znaków 

 * Procedura konsultacji  
 większość oddanych głosów 
 **I Procedura współpracy (pierwsze czytanie)  
 większość oddanych głosów 
 **II Procedura współpracy (drugie czytanie) 
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko większość 

głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić lub 
wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 *** Procedura zgody  
 większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE, za wyjątkiem 

przypadków u jętych w art. 105, 107, 161 i 300 Traktatu WE oraz 
w art. 7 Traktatu UE 

 ***I Procedura współdecyzji (pierwsze czytanie) 
 większość oddanych głosów 
 ***II Procedura współdecyzji (drugie czytanie) 
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólne stanowisko wymagana 

większość głosów ogólnej liczby deputowanych do PE by odrzucić 
lub wprowadzić poprawki do wspólnego stanowiska 

 ***III Procedura współdecyzji (trzecie czytanie) 
 większość oddanych głosów by zatwierdzić wspólny projekt 
 
(Wskazana procedura opiera się na podstawie prawnej zaproponowanej przez 

Komisję.) 
 

 
 
 
 

Poprawki do tekstu legislacyjnego 

W poprawkach Parlamentu oznaczenia zaznaczone są wytłuszczonym 
drukiem i kursywą. Oznaczenia zwykłą kursywą są wskazówką dla służb 
technicznych, że proponowana jest, w celu opracowania tekstu końcowego, 
korekta elementów tekstu legislacyjnego (np. elementów w oczywisty sposób 
błędnych lub brakujących w danej wersji językowej.) Sugestie korekty 
wymagają zgody właściwych służb technicznych. 
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PROJEKT REZOLUCJI LEGISLACYJNEJ PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO  

w sprawie projektu dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącej ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
(COM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Procedura współdecyzji, pierwsze czytanie) 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając projekt Komisji przedstawiony Parlamentowi Europejskiemu i Radzie 
(COM(2003)0550)1, 

– uwzględniając art. 251 ust. 2 oraz art. 175 ust.1 Traktatu WE, zgodnie z którymi projekt 
został przedstawiony Parlamentowi przez Komisję (C5-0447/2003), 

– uwzględniając art. 51 Regulaminu, 

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Ochrony Środowiska, Zdrowia Publicznego i 
Ochrony Żywności oraz również opinie Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii i 
Komisji Rolnictwa (A6-0000/2004), 

1. zatwierdza po poprawkach projekt Komisji; 

2. zwraca się do Komisji o ponowną konsultację, jeśli uzna ona za stosowne wprowadzenie 
znaczących zmian do swojego projektu lub zastąpienie go innym tekstem; 

3. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania stanowiska Parlamentu Radzie i 
Komisji. 

 

Tekst proponowany przez Komisję 
 

Poprawki Parlamentu 

Poprawka 1 
punkt uzasadnienia 1 

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

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

 
 

Uzasadnienie 
 

                                                 
1 Dz.U. C ... / Dotychczas niepublikowany w Dzienniku Urzędowym. 
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W nowej dyrektywie dotyczącej wód podziemnych należy w pełni przejąć koncepcję dyrektywy 
ramowej 80/68/EWG, aby zagwarantować regulacje dotyczące ochrony wód podziemnych, 
zapobiegać lub ewentualnie ograniczyć pogorszenie jakości wód podziemnych przez nowe 
zrzuty. 
Określenie „powinny” jest nieprawidłowe w stosunku do tekstu oryginalnego w języku 
angielskim, gdzie napisano „muszą”. Należy to sprawdzić także w dalszym tekście i innych 
wersjach językowych. 
 

Poprawka 2 
punkt uzasadnienia 2 a (nowy) 

 
 (2a) Wody podziemne są najbardziej 

wrażliwym i największym w UE zasobem 
wody słodkiej a przede wszystkim głównym 
źródłem publicznego zaopatrzenia w wodę 
pitną. Poziom ochrony przy nowych 
zrzutach, emisjach i stratach musi być 
przynajmniej porównywalny z poziomem 
ochrony dla wód powierzchniowych w 
dobrym stanie chemicznym. 
Zanieczyszczenia lub pogorszenie stanu wód 
powstają powodują często nieodwracalne 
szkody. 

 
Poprawka 3 

punkt uzasadnienia 3 
 

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

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

 
Poprawka 4 

punkt uzasadnienia 4 
 

(4) Dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 23 października 
2000 ustanawiająca ramy wspólnotowego 
działania w dziedzinie polityki wodnej 
zawiera całościowe postanowienia odnośnie 
ochrony i zachowania wód podziemnych. 
Zgodnie z art. 17 tej dyrektywy należy 
przyjąć szczególne środki, aby zapobiegać i 
chronić wody podziemne przed 
zanieczyszczeniem, łącznie z kryteriami 
służącymi ocenie dobrego stanu chemicznego 
wód podziemnych oraz kryteriami służącymi 
identyfikacji znaczących i trwałych tendencji 

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

wzrostowych, jak również służącymi 
definiowaniu punktów początkowych dla 
odwrócenia tendencji. 

 
 

Uzasadnienie 
 

Z kontekstu i historii wynika, że założenia zawarte w dyrektywie 2000/60/WE nie stanowią 
całościowej i ostatecznej regulacji odnośnie wód podziemnych. 
 

Poprawka 5 
punkt uzasadnienia 5 

 
(5) Ustalenie norm jakości, wartości 
progowych i metod oceny jest konieczne, aby 
móc opisać kryteria służące ocenie dobrego 
stanu chemicznego wód podziemnych. 

(5) Ustalenie norm jakości wód podziemnych 
a także metod oceny jest konieczne, aby móc 
opisać i ocenić kryteria służące ocenie 
dobrego stanu chemicznego wód 
podziemnych oraz części wód podziemnych 
według jednolitych założeń. Wymagania 
minimalne odnośnie ochrony wód 
podziemnych w obrębie Unii Europejskiej 
należy kształtować tak, aby nie powstawały 
nierówne warunki konkurencji. W 
przypadkach, kiedy w związku z 
zachowaniem norm jakości wód 
podziemnych dochodzi do znacznych 
finansowych obciążeń w Państwach 
Członkowskich, musi nastąpić finansowy 
udział Wspólnoty w celu wyrównania takiego 
obciążenia. 

 
Uzasadnienie 

 
Założenia dotyczące przywracania, których celem jest osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego do roku 2015 muszą być jednolite przynajmniej dla pewnych ważnych 
kluczowych parametrów i przypadków typowych, aby można było wyznaczyć jasne cele w 
zakresie przywracania wód do roku 2015 i uniknąć powstawania nierównych warunków 
konkurencji na obszarze UE. 
 

Poprawka 6 
punkt uzasadnienia 5 a (nowy) 

 
 (5a) W przypadku, gdyby środki wynikające z 

niniejszej dyrektywy podejmowane w celu 
osiągnięcia celów, ograniczały przepisowe 
użytkowanie gruntów w zakresie gospodarki 
rolnej lub leśnej, należna jest odpowiednia 
rekompensata za spowodowane w ten sposób 
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Poprawka 7 
punkt uzasadnienia 7 

 
(7) Zgodnie z art. 22 ust. 2 tiret 3 dyrektywy 
2000/60WE dyrektywa Rady 80/68/EWG z 
dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne traci moc z dniem 22 grudnia 
2013. W celu zapewnienia ciągłości systemu 
ochrony dyrektywy 80/68/EWG odnośnie 
bezpośrednich i pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych musi 
zostać utworzone powiązanie z odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy 2000/60/WE. 

(7) Zgodnie z art. 22 ust. 2 tiret 3 dyrektywy 
2000/60WE dyrektywa Rady 80/68/EWG z 
dnia 17 grudnia 1979 r. w sprawie ochrony 
wód podziemnych przed zanieczyszczeniem 
spowodowanym przez niektóre substancje 
niebezpieczne traci moc z dniem 22 grudnia 
2013. W celu zapewnienia ciągłości systemu 
ochrony dyrektywy 80/68/EWG odnośnie 
bezpośrednich i pośrednich zrzutów 
zanieczyszczeń do wód podziemnych musi 
zostać utworzone powiązanie z odpowiednimi 
postanowieniami dyrektywy 2000/60/WE lub 
należy je w celu zachowania stanu prawnego 
przenieść do tej dyrektywy. 

 
Uzasadnienie 

 
Poprawka wynikająca z innych zmian, mająca na celu pełne przejęcie koncepcji zapobiegania 
z dyrektywy 80/68/EWG, a także wyjaśnienie niejasności. 

 
Poprawka 8 

punkt uzasadnienia 7 a (nowy) 
 

 (7a) Dodatkowo należy wyjaśnić, zrzutom 
jakich substancji należy zapobiegać lub je 
ograniczać. Należy przy tym szczególności 
uwzględnić wiedzę naukową w zakresie 
substancji problematycznych jak na przykład 
substancji zakłócających układ 
endokrynologiczny 1. 
(1) Porównaj uchwały Parlamentu Europejskiego z 
dnia 20 października 1998 w sprawie substancji 
powodujących zaburzenia endokrynologiczne (Dz.U. 
C 341 z dn. 9.11.1998, str. 37) i z dnia 26 października 
2000 w sprawie komunikatu Rady dotyczącego 
strategii wspólnotowej w stosunku do hormonów 
środowiskowych – substancji podejrzanych o 
działanie zaburzające funkcjonowanie układu 
hormonalnego człowieka i zwierząt dziko żyjących 
(Dz.U. C 197 z dn. 12.07.2001, str. 409). 

 
Uzasadnienie 

 
Przejęcie tekstu z dyrektywy 80/68/EWG jest konieczne także tutaj, aby określić w 
szczególności art. 4 ust. 1 lit. b) pkt i) dyrektywy 2000/60/WE oraz art. 6 tej dyrektywy w 
stopniu wystarczającym do ich wykonania . 
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Poprawka 9 
art. 2 pkt 1 

 
1. „Wartość progowa” oznacza graniczne 
stężenie substancji zanieczyszczającej w 
wodach podziemnych, przy przekroczeniu 
którego stan danej/danych części wód 
podziemnych kwalifikuje się jako zły stan 
chemiczny. 

1. „Normy jakości wód podziemnych” 
oznaczają wartość stężenia substancji 
zanieczyszczających w wodach podziemnych, 
przy przekroczeniu której stan danej/danych 
części wód podziemnych kwalifikuje się jako 
zły stan chemiczny. 

 
Uzasadnienie 

 
Nie chodzi tu o wprowadzanie nowych pojęć. Zasadniczo chodzi o wprowadzone już w prawie 
UE normy czy też cele jakościowe. 
 

Poprawka 10 
art. 2 pkt 3 

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

3. „Pośrednie zrzuty do wód podziemnych” 
oznaczają zrzuty, emisje lub straty, niebędące 
bezpośrednimi zrzutami do wód podziemnych 
w znaczeniu art. 2 pkt 32 dyrektywy 
2000/60/WE, mogące jednak prowadzić do 
zanieczyszczenia wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Pojęcie to nawiązuje do trzech istotnych zasad Ramowej Dyrektywy Wodnej 
 
- szczegółowego pojęcia substancji zanieczyszczającej art. 2 ust.32 
- tego samego szczegółowego pojęcia oddziaływań na środowisko wodne określonego już 

dla wód powierzchniowych (art. 16 ust. 6). 
- i wraz z istniejącym już pojęciem „bezpośrednich zrzutów” do wód podziemnych 

rzeczywiście obejmuje wszystkie źródła ryzyka. 
 

Poprawka 11 
art. 2 pkt 3 a (nowy) 

 
 3a. „Pogorszenie” oznacza każde minimalne, 

uwarunkowane antropogenicznie i trwałe 
zwiększenie stężeń substancji 
zanieczyszczających w stosunku do status 
quo panującego w wodach podziemnych. 
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Uzasadnienie 
 
Pojęcie pogorszenia zostało wprowadzone w art. 4 ust. 1 lit. b) pkt iii) lecz nie zostało ono 
zdefiniowane, co stanowi powód bieżących dyskusji o celu niniejszego ustępu. Definicja 
ważna jest także dlatego, że pojęcie zanieczyszczenia używane jest w dyrektywie 2000/60/WE 
w sposób dwuznaczny. Czasem należy je rozumieć w sensie definicji pojęcia 
„zanieczyszczenie” w art. 2 dyrektywy 2000/60/WE jako próg zagrożenia, przy którym 
pożądana jest zmiana złego stanu chemicznego na dobry. Jednocześnie używane jest ono, gdy 
chodzi o pogorszenie dobrego stanu, np. przy regulacji tendencji w art. 4 ust. 1 lit. b) pkt iii) 
dyrektywy 2000/60/WE. W tym wypadku potrzebne jest wyjaśnienie. 
 

Poprawka 12 
art. 2 pkt 3 b (nowy) 

 
 3b. „Tereny trwale zanieczyszczone” 

oznaczają wyłączone z eksploatacji zakłady 
utylizacji odpadów oraz inne tereny, na 
których gospodarowano, składowano lub 
magazynowano odpady (stare składowiska), 
oraz tereny zakładów wyłączonych z 
eksploatacji, jak również inne tereny, na 
których gospodarowano substancjami 
zanieczyszczającymi, które mogą wywoływać 
zanieczyszczenia powietrza lub wody jako 
źródła punktowe i które do tej pory nie 
zostały ujęte w prawie UE. 

 
Uzasadnienie 

 
Pojęcie „Teren trwale zanieczyszczony” używane w następującym tekście w celu 
odgraniczenia szczególnie zanieczyszczonych stref ryzyka, które prawdopodobnie nie zostaną 
przywrócone przed rokiem 2015 czy 2027, nie jest jednoznacznie zrozumiałe w krajach 
członkowskich i dlatego wymaga zdefiniowania. 
 

Poprawka 13 
art. 3 tytuł 

 
Kryteria służące ocenie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych. 

Kryteria służące ocenie i kwalifikacji dobrego 
stanu chemicznego części wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Dobry stan chemiczny oznacza się dla części wód podziemnych. W artykule tym nie chodzi 
jedynie o sprawozdanie, jakie należy sporządzić w roku 2005, lecz także o prace do 
przeprowadzenia w jego następstwie. 
 

Poprawka 14 
art. 3 wstęp 
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Do celów opisu, który należy przeprowadzić 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
załącznikiem II ust. 2.1 i 2.2 tej dyrektywy 
część wód podziemnych lub, gdzie stosowne, 
grupę części wód podziemnych traktuje się 
jako wody podziemne o dobrym stanie 
chemicznym, kiedy: 

Do celów opisu, który należy przeprowadzić 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE oraz 
załącznikiem II ust. 2.1 i 2.2 tamtej 
dyrektywy oraz klasyfikacji, którą należy 
przeprowadzić zgodnie z jej art. 8 i 
załącznikiem V ust. 2.4.5 i 2.5 część wód 
podziemnych lub, gdzie stosowne, grupę 
części wód podziemnych traktuje się jako 
wody podziemne o dobrym stanie 
chemicznym, kiedy: 

 
Uzasadnienie 

 
Wskazówka wyjaśniająca do obowiązujących założeń dyrektywy 2000/60/WE. Nie wody 
podziemne jako takie, lecz części wód podziemnych zagrożone według art. 5 dyrektywy 
2000/60/WE należy badać i klasyfikować jako dobre lub złe. 
 

Poprawka 15 
art. 3 lit. a) 

 
a) zmierzone lub prognozowane stężenie 
substancji wymienionych w załączniku I 
kolumna 1 tej dyrektywy, które nie 
przekracza wymienionych w kolumnie 2 
norm jakości; 

a) zmierzone stężenie substancji 
wymienionych w załączniku I kolumna 1 tej 
dyrektywy, które nie przekracza 
wymienionych w kolumnie 2 norm jakości; 
 
Jeżeli w części wód podziemnych lub, gdzie 
stosowne, grupie części wód podziemnych 
zawartość naturalnie w nich występujących 
substancji szkodliwych, dla których istnieje 
norma jakości zgodnie z załącznikiem I lub 
została określona na podstawie załącznika II 
dodatkowa krajowa norma jakości, 
przekracza wartości tych norm, to naturalna 
zawartość tych substancji obowiązuje jako 
norma jakości wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Zdanie to wprowadza wymaganą regulację odnośnie naturalnej zawartości substancji w 
wodach podziemnych, tak zwanych „poziomów i tła”. Ponieważ przy tworzeniu norm jakości 
nie można uwzględniać znacznie różniącej się od siebie na terenie Europy naturalnej 
zawartości substancji, należy określić, co się stanie w przypadku, gdy już naturalna zawartość 
substancji przekroczy normy jakości. Jeśli zaistnieje taka sytuacja w przypadku części wód 
podziemnych lub, gdzie stosowne, grupy części wód podziemnych, to należy przyjąć za 
obowiązującą normę podwyższoną zawartość naturalną. Aby uniknąć wzmożonego 
użytkowania bądź składowania materiałów zawierających substancje szkodliwe na terenach o 
przekroczonych w sposób naturalny parametrach norm jakości, należy zapobiegać dalszemu 
wzrostowi zawartości substancji szkodliwych w wodach podziemnych na tych terenach. 
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Poprawka 16 
art. 3 ust. 1 a (nowy) 

 
 Normy jakości wód podziemnych dotyczące 

dobrego stanu chemicznego zorientowane są 
według kryteriów szkodliwości dla człowieka 
i środowiska w celu uściślenia definicji 
pojęcia zanieczyszczenia w art. 2 pkt 33 
dyrektywy 2000/60/WE. 

 
Uzasadnienie 

 
Uzasadnienie Komisji, że z powodu brakujących danych nie można zaproponować dalszych 
norm jakości, jest niewystarczające. Musiałoby to obowiązywać także dla Państw 
Członkowskich, ponieważ Komisja opiera się na danych pochodzących z tych państw. 
 
Przyczyną problemu jest raczej zbyt ściśle obrany cel dobrego stanu chemicznego. Musi on 
być zorientowany według pojęcia zanieczyszczenia określonego w dyrektywie 2000/60/WE i 
wynikających z tego norm jakości. Założenie takie jest zawarte także w art. 17 wyżej 
wymienionej dyrektywy. Wartości takie nie pochodzą od naturalnych wartości związanych z 
właściwościami wody, które rzeczywiście mogą znacząco różnić się od siebie w zależności od 
stosunków hydrogeologicznych, lecz od pojęcia zanieczyszczenia w sensie obrony przed 
zagrożeniami. W takim przypadku jednak można określić jednolite wartości dla wszystkich 
wód podziemnych, uzasadnione szkodliwością dla człowieka i środowiska. 
 
Pierwszeństwo w ochronie wód podziemnych mają założenia art. 6 ze ścisłą koncepcją 
zapobiegania pogorszeniu jakości wód podziemnych przez (przyszłe) zrzuty i wprowadzanie 
zanieczyszczeń, podczas gdy regulacje tu wymienione dotyczą (starych) istniejących 
zanieczyszczeń. Należy więc zagwarantować, aby nie musiały być ponoszone niewspółmierne 
nakłady. 
 

Poprawka 17 
art. 3 ust. 1 b (nowy) 

 
 Kontrola zachowania norm przebiega na 

podstawie porównania przy pomocy średnich 
arytmetycznych monitorowanych wartości w 
każdym miejscu pobierania próbek w danej 
części wód podziemnych lub, gdzie stosowne, 
grupie wód podziemnych, która/e została/y 
zakwalifikowane jako zagrożone przy 
pomocy analizy, jaką należy przeprowadzić 
zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE. 
Wartości pomiarów w konkretnych punktach 
pomiarowych, niemieszczące się w normach, 
tylko wtedy decydują o klasyfikacji i stanu 
wód, jeżeli dany punkt pomiarowy po 
specjalistycznej kontroli zgodnie z 
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załącznikiem I cz. A jest miarodajny dla 
stanu zanieczyszczenia części wód 
podziemnych lub jej fragmentu. 

 
Uzasadnienie 

 
 Zaklasyfikowanie części wód podziemnych na podstawie wyników pomiarów jako wód w 
dobrym lub złym stanie jest centralnym elementem dyrektywy. Należy więc jednoznacznie 
uregulować, w jaki sposób ta klasyfikacja powinna przebiegać. Tekst ten od ust. 1 b znajduje 
się w przypisie 22 w załączniku I. Z powodu swojego znaczenia musi on zostać włączony do 
art. 3. Uzupełnienie musi wyjaśniać, że przy przekroczeniu normy w jednym punkcie 
pomiarowym należy zbadać, czy tak uzyskany wynik jest miarodajny dla całej części wód 
podziemnych. Jeżeli punkt pomiarowy nie jest reprezentatywny dla całej części wód 
podziemnych lub przynajmniej jej fragmentu, nie będzie ona uwzględniona. Klasyfikacja 
części wód podziemnych wymaga więc zawsze także oceny ekspertów. 
 

Poprawka 18 
art. 4 tytuł 

 
Wartości progowe Normy jakości wód podziemnych, które 

określa się na poziomie krajowym, na 
poziomie dorzeczy lub na poziomie części 
wód podziemnych lub, gdzie stosowne, grup 
części wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Nie należy w tym przypadku wprowadzać nowych pojęć. 
 

Poprawka 19 
art. 4 ust. 1 

 
1. Na podstawie opisu charakterystyk, jaki 
należy przeprowadzić zgodnie z art. 5 
dyrektywy 2000/60/WE i załącznika II ust. 
2.1 i 2.2 tej dyrektywy, Państwa 
Członkowskie zgodnie z procedurą zawartą 
w załączniku II niniejszej dyrektywy, z 
uwzględnieniem kosztów gospodarczych i 
społecznych określają do dnia 22 grudnia 
2005 wartości progowe dla każdej substancji 
zanieczyszczającej, która przyczynia się na 
ich terytorium do zaklasyfikowania części 
wód podziemnych lub, gdzie stosowne, grupy 
wód podziemnych jako zagrożonych części 
wód podziemnych. Państwa Członkowskie 
określają przynajmniej wartości progowe dla 
substancji zanieczyszczających 
wymienionych w załączniku III cz. A.1 i A.2 

1. O ile zaistnieje potrzeba, Państwa 
Członkowskie określają dodatkowo normy 
jakości wód podziemnych zgodnie z 
założeniami zawartymi w art. 3 i załączniku 
II dla każdej substancji zanieczyszczającej, 
która przyczynia się na ich terytorium w 
znaczącym stopniu do obligatoryjnego 
zaklasyfikowania części wód podziemnych 
lub, gdzie stosowne, grupy wód podziemnych 
jako zagrożonych części wód podziemnych.  
Te normy jakości wód podziemnych 
wykorzystuje się między innymi przy kontroli 
stanu wód podziemnych zgodnie z art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

 
Te normy jakości wód podziemnych mogą 
zostać określone na poziomie krajowym, na 
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niniejszej dyrektywy. Te wartości progowe 
wykorzystuje się między innymi przy kontroli 
stanu wód podziemnych zgodnie z art. 5 ust. 2 
dyrektywy 2000/60/WE. 

 
Te wartości progowe mogą zostać określone 
na poziomie krajowym, na poziomie dorzeczy 
lub na poziomie części wód podziemnych lub, 
gdzie stosowne, grup części wód 
podziemnych. 

poziomie dorzeczy lub na poziomie części 
wód podziemnych lub, gdzie stosowne, grup 
części wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Zmiana wynikająca ze skreślenia pojęcia wartości progowych oraz zmiany załączników 
poprzez przeniesienie parametrów substancji z załącznika III do załącznika I. Kryteria 
krajowych norm jakości wynikają już z art. 3 lub załącznika V ust. 2.3.5 dyrektywy 
2000/60/WE. 
 

Poprawka 20 
art. 4 ust. 2 

 
2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji 
najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 listę 
wszystkich substancji zanieczyszczających, 
dla których ustaliły wartości progowe. 
Państwa Członkowskie udostępniają 
informacje opisane w załączniku III cz. B 
niniejszej dyrektywy odnośnie każdej 
substancji zanieczyszczającej z tej listy. 

2. Państwa Członkowskie przekazują Komisji 
najpóźniej do dnia 22 czerwca 2006 listę 
wszystkich substancji zanieczyszczających, 
dla których ustaliły normy jakościowe wód 
podziemnych. Państwa Członkowskie 
udostępniają informacje opisane w załączniku 
III cz. B niniejszej dyrektywy odnośnie 
każdej substancji zanieczyszczającej z tej 
listy. 

 
Uzasadnienie 

 
Zmiana wynikająca ze skreślenia pojęcia wartości progowych. 
 

Poprawka 21 
art. 4 ust. 3 

 
3. Na podstawie informacji udostępnionych 
zgodnie z ust. 2 przez Państwa Członkowskie 
Komisja publikuje sprawozdanie, do którego 
ewentualnie załącza się propozycję 
dyrektywy służącej zmianie załącznika I tej 
dyrektywy. 
 
Przed publikacją sprawozdania i przyjęciem 
wszelkich propozycji legislacyjnych w 
sprawie zmiany załącznika I niniejszej 

 skreślono 
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dyrektywy Komisja zapozna się ze 
stanowiskiem komitetu wymienionego w art. 
16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE. 
 

Uzasadnienie 
 
Dodanie nowego art. 4 a (klauzula rewizyjna) 
 

Poprawka 22 
 

art. 4 a (nowy) 
 
 Artykuł 4 a 

 
Rewizja listy norm jakości wód podziemnych 
określanych na poziomie wspólnotowym 
 
Pierwszy raz po trzech latach po upłynięciu 
terminu zgodnie z art. 4 ust. 2 i potem w 
odstępach sześcioletnich: 
 
- Komisja kontroluje listę norm jakości wód 
podziemnych określanych na poziomie 
wspólnotowym (załącznik I), w szczególności 
na podstawie informacji udostępnionych 
przez Państwa Członkowskie zgodnie z art. 4 
ust. 2, postępu naukowego i technicznego 
oraz stanowiska komitetu wymienionego w 
art. 16 ust. 5 dyrektywy 2000/60/WE; 
 
- Komisja sporządza sprawozdanie 
podsumowujące i przedstawia w razie 
potrzeby propozycje dyrektywy w sprawie 
zmiany listy substancji zanieczyszczających 
i/lub odpowiednich stężeń tych substancji 
zgodnie z postępowaniem przedstawionym w 
art. 251 Traktatu. 

 
Uzasadnienie 

 
Wniosek ten ma na celu zapewnienie kontroli list substancji zanieczyszczających i norm 
jakości w regularnych odstępach czasowych i włączenie Parlamentu Europejskiego w 
stanowienie przepisów. 
 

Poprawka 23 
art. 5 ust. 2 

 
Jeżeli w części wód podziemnych 
stwierdzona zostanie tendencja znacznego i 

Jeżeli w części wód podziemnych 
stwierdzona zostanie tendencja znacznego i 
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trwałego wzrostu stężeń substancji 
zanieczyszczających, Państwa Członkowskie 
z pomocą programu środków działania 
wymienionego w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE podejmą działania mające na 
celu odwrócenie tendencji w celu stopniowej 
redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych. 

trwałego wzrostu stężeń substancji 
zanieczyszczających a stężenia te przekroczą 
punkt wyjściowy, Państwa Członkowskie z 
pomocą programu środków działania 
wymienionego w art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE podejmą działania mające na 
celu odwrócenie tendencji w celu stopniowej 
redukcji zanieczyszczenia wód podziemnych i 
zapobieżenia pogorszeniu ich stanu. 

 
Uzasadnienie 

 
Poprawki redakcyjne zgodnie z dyrektywą 2000/60/WE (Ramowa Dyrektywa Wodna) 
 

Poprawka 24 
art. 6 ust. 1 

 
Dodatkowo do podstawowych środków 
działania zgodnie z art. 11 ust. 3 dyrektywy 
2000/60/WE Państwa Członkowskie dbają, 
aby programy środków działania dla 
dorzeczy obejmowały także środki 
zapobiegające pośrednim zrzutom wszelkiego 
rodzaju substancji zanieczyszczających 
wymienionych w załączniku VII pkt 1 – 6 
wymienionej dyrektywy. 

W celu wdrażania założenia zapobiegania 
lub unikania pośrednich zrzutów substancji 
zanieczyszczających do wód podziemnych, 
jak stanowi art. 4 ust. 1 lit. b) pkt i) 
dyrektywy 2000/60/WE, Państwa 
Członkowskie podczas wypełniania 
programów zgodnie z art. 11 dyrektywy 
2000/60/WE, w szczególności w przypadku 
podstawowych środków działania zgodnie z 
art. 11 ust. 3 lit. g) i h) oraz bez uszczerbku 
dla wytycznych odnośnie bezpośrednich 
zrzutów zgodnie z ust. 3 lit. j) tego artykułu 
dbają, o 
 
a) zapobieganie pośrednim zrzutom 
określonych substancji zanieczyszczających 
do wód podziemnych zgodnie z załącznikiem 
I i załącznikiem II niniejszej dyrektywy oraz 
 
b) takie ograniczenie pośrednich zrzutów 
innych substancji zanieczyszczających przy 
pomocy najlepszych praktyk środowiskowych 
i przy zastosowaniu najlepszej dostępnej 
techniki, aby unikać i zapobiegać 
pogorszeniu się jakości wód podziemnych 
zgodnie z ust. 2a niniejszego artykułu. 

 
Uzasadnienie 

 
W szczególności dla zrzutów pośrednich muszą obowiązywać te same wymagania, co dla 
zrzutów bezpośrednich, tj. uzupełnianie w celu uzyskania dobrego stanu chemicznego jest 
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niedopuszczalne. Pozostaje to w sprzeczności z regulacją tendencji opisaną w art. 5 i 
założeniami art. 4 ust. 1 lit. b) pkt i) dyrektywy 2000/60/WE oraz obowiązującej do roku 2013 
dyrektywy 80/68/EWG. 
 
Art. 6 tej dyrektywy musi więc uściślać i uzupełniać art. 4 ust. 1 lit. b) pkt i) w sensie ścisłej 
koncepcji zapobiegania dyrektywy 80/68/EWG. Z przyczyn profilaktycznych należy 
ograniczyć dopuszczalne zrzuty do tego stopnia, aby zagwarantować ochronę wód 
podziemnych, które nie uległy w większym stopniu oddziaływaniom antropogenicznym, i 
zapobiec pogorszeniu się ich stanu. 
 

Poprawka 25 
art. 6 ust. 2 

 
W odniesieniu do substancji 
zanieczyszczających wymienionych w 
załączniku VIII pkt 7 – 12 dyrektywy 
2000/60/WE należy do programu środków 
działania zgodnie z art. 11 ust. 3 tej 
dyrektywy dołączyć także klauzulę mówiącą 
o tym, że pośrednie zrzuty do wód 
podziemnych mogą być zatwierdzone tylko 
wtedy, gdy osiągnięcie dobrego stanu 
chemicznego wód podziemnych nie będzie 
zagrożone przez zrzut. 

ust. 1 nie obowiązuje bez uszczerbku dla 
norm jakości wód podziemnych z innych 
zakresów ochrony wód podziemnych dla 
 
a) zrzutów ze ścieków z gospodarstw 
domowych pochodzących z przydomowych 
oczyszczalni ścieków wolnostojących 
budynków mieszkalnych oraz 
 
b) innych zrzutów zawierających substancje 
zanieczyszczające w tak małych ilościach i 
stężeniach, że wykluczone jest wszelkie 
niebezpieczeństwo wpłynięcia na jakość wód 
podziemnych 
 
c) zrzutów wody do celów sztucznego 
odnawiania zasobów wód podziemnych dla w 
celu udostępnienia wód podziemnych 
przeznaczonych do wykorzystania przez 
ludzi. 
 
Lit. a) - c) obowiązują pod warunkiem, że 
stosowane są przynajmniej najlepsze 
dostępne techniki w celu minimalizacji 
zrzutów, emisji i strat oraz ograniczenia 
pogorszenia wód podziemnych o ile nie mają 
one znacznego udziału w oddziaływaniu na 
wody podziemne przez źródła punktowej 
emisji zanieczyszczeń. 

 
Uzasadnienie 

 
Dyrektywa 80/68/EWG zawiera już wyżej wymienione regulacje odnośnie uwalniania 
substancji. Nie pozostaje w zgodzie z zasadą subsydiarności fakt, iż dyrektywa UE zajmuje się 
wszystkimi małymi i najmniejszymi podmiotami dokonującymi zrzutów. Gdy istniejąca 
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dyrektywa 80/68/EWG straci moc w roku 2013, powstaną luki regulacyjne, jeżeli niniejszy 
tekst nie zostanie włączony. 
 

Poprawka 26 
art. 6 ust. 2 a (nowy) 

 
 Środki działania zgodnie z ust. 2 wolno 

podejmować tylko wtedy, gdy właściwe 
władze Państw Członkowskich stwierdzą, że 
zagwarantowany jest monitoring wód 
podziemnych a w szczególności ich jakość. 

 
Uzasadnienie 

 
Zastrzeżenie w dyrektywie 80/68/EWG monitoringu zrzutów i zakładów mogących zagrażać 
wodom podziemnym nie zostało do tej pory włączone do dyrektywy 2000/68/WE lub 
niniejszej. Monitoring jest jednak najważniejszym instrumentem służącym wykonywaniu 
regulacji zapobiegawczych. Monitoring służy według art. 8 dyrektywy 2000/60/WE jedynie 
ogólnej kontroli jakości stanu wód podziemnych i nie obejmuje z reguły takich zrzutów. Tak 
zwane punkty pomiarowe oddziaływań służące monitorowaniu zrzutów, emisji i strat z 
zakładów także nie są reprezentatywne dla stanu części wód podziemnych. 
 

Poprawka 27 
art. 6 ust. 2 b (nowy) 

 
 Znaczące zrzuty bezpośrednie i pośrednie 

pochodzące z terenów trwale 
zanieczyszczonych należy oceniać na 
podstawie uregulowań danego kraju. 
Kryteria oceny i przywracania terenów 
trwale zanieczyszczonych należy włączyć do 
planu gospodarowania zgodnie z art. 13 
dyrektywy 2000/60/WE. Programy 
przywracania wynikające z tego faktu muszą 
przewidywać cel przywracania osiągalny 
przy adekwatnych nakładach, przy czym 
muszą przynajmniej zapobiegać dalszemu 
rozszerzaniu się zanieczyszczeń. Art. 4 ust. 4 
i 5 dyrektywy 2000/60/WE pozostaje 
nienaruszony. 

 
Uzasadnienie 

 
Regulacja specjalna w sprawie terenów zanieczyszczonych wydaje się sensownym 
instrumentem, ponieważ przy jej pomocy obchodzi się trudność przeniesienia wpływu źródła 
punktowej emisji zanieczyszczeń na całą część wód podziemnych. Odpowiednią regulację 
powinno się włączyć do projektu dyrektywy. Zastosowanie regulacji specjalnej powinno być 
dozwolone jedynie z powodu istniejących starych źródeł punktowej emisji zanieczyszczeń . 
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Należy przy tym uwzględnić jedynie te źródła punktowej emisji zanieczyszczeń, które mają 
znaczne oddziaływanie na wody podziemne. Poza tym kryteria, według których rozpoznawane 
są istotne źródła i określana ich szkodliwość, specyficzny monitoring oraz decyzja o tym, od 
kiedy i jak źródło punktowe ma być przywracane , powinny być określane przepisami 
krajowymi, które należałoby przedstawić w planie gospodarowania. 
 

Poprawka 28 
art. 6 ust. 2 c (nowy) 

 
 Państwa Członkowskie przekazują 

zestawienie wyjątków zgodnie z ust. 2 w 
dodatku do sprawozdań zgodnie z art. 11 
dyrektywy 2000/60/WE. 

 
Uzasadnienie 

 
Zmiana związana z poprzednimi. Dane te nie były do tej pory wymagane w art. 11. 
Dotychczasowe sformułowanie w art. 6 ma zostać zastąpione przez wnioski 24-28, ponieważ 
w innym przypadku istnieje niebezpieczeństwo dopuszczenia zrzutów pośrednich z celem 
uzupełniania w celu uzyskania dobrego stanu. Pozostaje to w sprzeczności z dyrektywą 
80/68/EWG i art. 4 ust. 1 b) (i) dyrektywy 2000/60/WE jak również art. 6 ust. 1 tej dyrektywy. 
 

Poprawka 29 
załącznik I tytuł 

 
NORMY JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH DOBRY STAN CHEMICZNY - NORMY 

JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH 
 

Uzasadnienie 
 
Do załącznika dodaje się nową część A. 
 

Poprawka 30 
załącznik I cz. A (nowa) 

 
 A. Klasyfikacja i ocena stanu zagrożonych 

części wód podziemnych 
 
Po przedłożeniu wyników oceny i klasyfikacji 
poszczególnych punktów pomiarowych na 
podstawie założeń art. 3 ust. 1 - 3 następuje 
klasyfikacja części wód podziemnych 
zaklasyfikowanej jako zagrożona na 
podstawie art. 5 dyrektywy 2000/60/WE lub 
zagrożonej grupy części wód podziemnych. 
 
Liczba punktów pomiarowych 
zaklasyfikowanych do dobrego stanu 
chemicznego jest wtedy miarodajna dla 
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klasyfikacji i całej części wód podziemnych 
lub, gdzie stosowne, grupy części wód 
podziemnych, gdy można potwierdzić 
zachowanie norm dla przynajmniej 70% 
powierzchni części wód podziemnych i/lub 
nie więcej niż 30 km2 w obrębie części wód 
podziemnych jest obciążone jako strefa 
zanieczyszczona. 

 
Uzasadnienie 

 
Niniejszą nową część A należy dodać przed tabelą (która stanie się częścią B). Za pomocą 
tych dyrektyw musi nastąpić uregulowanie podstawowych zarysów ostatecznej procedury 
klasyfikacji części wód podziemnych do dobrego lub złego stanu chemicznego. Nie jest to 
ostatecznie uregulowane w załączniku V 2.4.5 dyrektywy 2000/60/WE. Z załącznika I przyp. 2 
tej dyrektywy może wynikać, że już jeden punkt pomiarowy zakwalifikowany jako zły 
wystarczy, żeby trzeba było zakwalifikować całą część wód podziemnych jako złą. Nie jest to 
stosowne, jeżeli ten punkt pomiarowy nie jest reprezentatywny dla całej części wód 
podziemnych lub jej znaczącej części. 
 
Regulacja w art. 3 nie jest wystarczająca dla jednolitej egzekucji. Propozycja określenia 70% 
/ 30% lub przynajmniej 30 km2 jako „miarodajnych” dla zaklasyfikowania jako zły/dobry czy 
zły gwarantuje, że w celu klasyfikacji zakłada się konkretną procedurę . Określenie 
minimalnej powierzchni 30 km2 zapobiega ponadto znikaniu wyników przy obliczaniu średniej 
w przypadku części wód podziemnych o różnych rozmiarach. 
 

Poprawka 31 
załącznik I tabela tytuł (nowy) 

 
 B. Normy jakości dla dobrego stanu 

chemicznego 
 

Poprawka 32 
załącznik I tabela wiersz 1 

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

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

 
Uzasadnienie 

Niniejsza tabela stanie się częścią B. załącznika I. Jak już powiedziano w przypadku art. 3, w 
celu uniknięcia dumpingu środowiskowego i nierównych warunków konkurencji konieczne 
jest przedstawienie jednolitych standardów dla całej Europy odnośnie dobrego stanu 
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chemicznego, który należy osiągnąć do roku 2015. W tym celu przejęto minimalne parametry 
z załącznika III. Wartości stężeń mają uzasadnienie związane ze szkodliwością dla człowieka i 
środowiska i definiują niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, czyli przejście do złego stanu. 
 
Dodatkowo włączono także parametr sumy pestycydów i ich substancji czynnych, ponieważ 
często negatywne oddziaływanie nie wiąże się z tylko jednym pestycydem. 
 

Poprawka 33 
załącznik I tabela wiersze 2a - 21 (nowe) 

 
Substancje czynne pestycydów razem 0,5 µg/l Suma pestycydów wraz z czynnymi 

metabolitami 
amon 0,5 mg/l 
arsen 10 µg/l 
kadm 1,0 µg/l 
chlorki 250 mg/l 
ołów 10 µg/l 
rtęć 0,2 µg/l 
siarczany 240 mg/l 
glin 0,2 mg/l 

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

 
Uzasadnienie 

Niniejsza tabela stanie się częścią B. załącznika I. Jak już powiedziano w przypadku art. 3, w 
celu uniknięcia dumpingu środowiskowego i nierównych warunków konkurencji konieczne 
jest przedstawienie jednolitych standardów dla całej Europy odnośnie dobrego stanu 
chemicznego, który ma zostać osiągnięty do roku 2015. W tym celu przejęto minimalne 
parametry z załącznika III. Wartości stężeń mają uzasadnienie związane ze szkodliwością dla 
człowieka i środowiska i definiują niebezpieczeństwo zanieczyszczenia, czyli przejście do 
złego stanu. 
 
Dodatkowo włączono także parametr sumy pestycydów i ich substancji czynnych, ponieważ 
często negatywne oddziaływanie nie wiąże się z tylko jednym pestycydem. 
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Poprawka 34 
załącznik I tabela 1 a (nowa) 

 
Substancja  Lista minimalna substancji syntetycznych 

wytwarzanych przez człowieka 
trichloroetylen 
 
tetrachloroetylen 

10 µg/l 
 
10 µg/l 

 

 
Uzasadnienie 

 
Por. poprawka 32. 
 

Poprawka 35 
załącznik I przypis 22 

 
22 Zachowanie norm badane będzie przy 
pomocy porównania średnich 
arytmetycznych monitorowanych wartości w 
każdym punkcie pobierania próbek części 
wód podziemnych lub, gdzie stosowne, grupy 
części wód podziemnych, która/e została/y 
zaklasyfikowana/e jako zagrożone zgodnie z 
art. 5 dyrektywy 2000/60/WE. 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
Tekst ten został na nowo włączony do art. 3 ust. 1 b oraz uzupełniony. 
 

Poprawka 36 
załącznik II ust. 2 

 
Procedura oceny obejmuje w szczególności 
następujące aspekty i: 
 
 
 
(a) informacje, które ujęte zostają w opisie 
charakterystyk zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2000/60/WE oraz załącznikiem II ust. 2.1 i 
2.2 tej dyrektywy; 
 
 
 
 
 
(b) środowiskowe cele jakości i inne normy 
służące ochronie wód istniejące na poziomie 

Procedura oceny zajmuje się w szczególności 
informacjami, które ujęte zostają w opisie 
charakterystyk zgodnie z art. 5 dyrektywy 
2000/60/WE oraz załącznikiem II ust. 2.1 i 
2.2 tej dyrektywy; 
 
 
 
 
 
2. Ustalenie krajowych norm jakości wód 
podziemnych następuje według 
następujących kryteriów: 
 
(a) środowiskowe cele jakości i inne normy 
służące ochronie wód istniejące na poziomie 
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krajowym, europejskim lub 
międzynarodowym; 
 
(c) wszystkie istotne informacje o 
toksykologii, ekotoksykologii, persystencji i 
potencjale bioakumulacyjnym substancji 
zanieczyszczającej lub substancji 
pokrewnych; 
 
(d) szacowane ilości i stężenia substancji 
zanieczyszczających przemieszczanych z 
części wód podziemnych do powiązanych z 
nią wód powierzchniowych i/lub zależnych 
ekosystemów lądowych; 
 
(e) szacowany wpływ ilości i stężeń 
substancji zanieczyszczających wykrytych 
zgodnie z (d) w powiązanych wodach 
powierzchniowych i zależnych ekosystemach 
lądowych; 
 
(f) ocena bazująca na (d) i (e), czy stężenia 
substancji zanieczyszczających w części wód 
podziemnych prowadzą do tego, że nie 
zostaną osiągnięte cele środowiskowe 
określone w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE w 
powiązanych wodach powierzchniowych lub 
nastąpi znaczne pogorszenie jakości 
ekologicznej i chemicznej tej części wód 
podziemnych lub wystąpią znaczne szkody w 
ekosystemach lądowych bezpośrednio 
zależnych od danej części wód podziemnych. 

krajowym, europejskim lub 
międzynarodowym; 
 
(b) wszystkie istotne informacje o 
toksykologii, ekotoksykologii, persystencji i 
potencjale bioakumulacyjnym substancji 
zanieczyszczającej lub substancji 
pokrewnych; 

 
Uzasadnienie 

 
Państwa Członkowskie mogą uzupełniająco do substancji wymienionych w załączniku I 
określić normy jakości dla parametrów, które zostały rozpoznane przy ocenie części wód 
podziemnych jako znaczące i charakterystyczne w skali kraju. 
 
Określenie krajowych norm jakości musi nastąpić w sposób jednolity na poziomie 
europejskim. 
 
Odpowiednią podstawę do określenia norm stanowią informacje o szkodliwości dla człowieka 
i środowiska odpowiedniej substancji zanieczyszczającej a także istniejące już środowiskowe 
cele jakości. Wynika to z załącznika V, pkt. 2.3.2 tiret 2 w połączeniu z definicją 35 dyrektywy 
2000/60/WE. 
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Inne kryteria nie powinny mieć znaczenia dla określania norm jakości. Badanie ładunków 
oraz ocena szczególnych oddziaływań np. na wody powierzchniowe lub ekosystemy lądowe 
odbywa się dla celów monitoringu i przy określaniu koniecznych środków działania. 
 

Poprawka 37 
załącznik III tytuł 

 
Wartości progowe dla substancji 
zanieczyszczających wody podziemne 

Normy jakości wód podziemnych dla 
substancji zanieczyszczających wody 
podziemne 

 
Poprawka 38 

załącznik III cz. A.1 
 
 Część A.1 skreślono 
 

Uzasadnienie 
 
Ponieważ cz. A załącznika III przeniesiono do załącznika I, pozostaje tylko cz. B załącznika 
III z obowiązkiem informowania. 
 

Poprawka 39 
załącznik III cz. A.2 

 
 Część A.2 skreślono 
 

Uzasadnienie 
 
Ponieważ część A załącznika III przeniesiono do załącznika I, pozostaje tylko część B 
załącznika III z obowiązkiem informowania. 
 

Poprawka 40 
załącznik III cz. B wstęp 

 
Państwa Członkowskie przedstawiają zgodnie 
z art. 4 ust. 2 i zał. II ust. 2 tej dyrektywy 
przynajmniej następujące informacje 
odnośnie każdej z substancji 
zanieczyszczających charakteryzujących 
zagrożone części wód podziemnych: 

Państwa Członkowskie przedstawiają zgodnie 
z art. 4 i zał. II ust. 1 tej dyrektywy 
przynajmniej następujące informacje 
odnośnie każdej z substancji 
zanieczyszczających charakteryzujących 
zagrożone części wód podziemnych, dla 
których wprowadzono krajowe normy 
jakości wód podziemnych odnośnie dobrego 
stanu chemicznego: 

 
Uzasadnienie 

 
Wniosek wynikający ze zmian artykułu i zmian w załączniku II. 
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Poprawka 41 
załącznik III cz. B ust. 1.1 

 
1.1 Dane dotyczące liczby części wód 
podziemnych, które zostały zaklasyfikowane 
jako zagrożone między innymi ze względu na 
zawartość wybranych substancji 
zanieczyszczających. 

1.1 Dane dotyczące liczby części wód 
podziemnych, które zostały zaklasyfikowane 
jako zagrożone ze względu na zawartość 
substancji zanieczyszczających, dla których 
na poziomie międzynarodowym określono 
normy jakości wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Uzupełnienie ma na celu wyjaśnienie, że z wydaniem tej dyrektywy nie trzeba będzie 
opracowywać całego spisu dla celów sprawozdania 2005, lecz należy jedynie złożyć 
sprawozdanie o częściach wód podziemnych czy parametrach, dla których określono krajowe 
normy jakości. 
 

Poprawka 42 
załącznik III cz. B ust. 1.2 

 
1.2 Dane odnośnie każdej części wód 
podziemnych zaklasyfikowanej jako 
zagrożona, a w szczególności dane o 
wielkości części wód podziemnych, stosunek 
części wód podziemnych do powiązanych 
wód powierzchniowych i zależnych 
ekosystemów lądowych a także poziomy tła 
w przypadku substancji występujących 
naturalnie w częściach wód podziemnych. 

1.2 Dane odnośnie każdej z tych części wód 
podziemnych zaklasyfikowanej dlatego jako 
zagrożona, a w szczególności dane o 
wielkości części wód podziemnych, stosunek 
części wód podziemnych do powiązanych 
wód powierzchniowych i zależnych 
ekosystemów lądowych a także poziomy tła 
w przypadku substancji występujących 
naturalnie w częściach wód podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Uzupełnienie ma na celu wyjaśnienie, że z wydaniem tej dyrektywy nie trzeba będzie 
opracowywać całego spisu dla celów sprawozdania 2005, lecz należy jedynie złożyć 
sprawozdanie o częściach wód podziemnych czy parametrach, dla których określono krajowe 
normy jakości. 
 

Poprawka 43 
załącznik III cz. B ust. 2 wstęp 

 
2. Informacje o wyznaczaniu wartości 
progowych 

2. Informacje o wyznaczaniu norm jakości 
wód podziemnych 

 
Uzasadnienie 

 
Zmiana związana z poprzednimi zmianami. 
 

Poprawka 44 
załącznik III cz. B ust. 2.1 
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2.1 Informacje o wartościach progowych 
obowiązujących na poziomie krajowym, na 
poziomie dorzeczy lub na poziomie 
poszczególnych części wód podziemnych. 

2.1 Informacje o normach jakości wód 
podziemnych obowiązujących na poziomie 
krajowym, na poziomie dorzeczy lub na 
poziomie poszczególnych części wód 
podziemnych. 

 
Uzasadnienie 

 
Zmiana związana z poprzednimi zmianami. 
 

Poprawka 45 
załącznik III cz. B ust. 2.2 

 
2.2 Stosunki pomiędzy wartościami 
progowymi i poziomami tła naturalnie 
występujących substancji. 

2.2 Stosunki pomiędzy normami jakości wód 
podziemnych i poziomami tła naturalnie 
występujących substancji. 

 
 

Uzasadnienie 
 
Zmiana związana z poprzednimi zmianami. 
 

Poprawka 46 
załącznik III cz. B ust. 2.3 

 
2.3 Dane odnośnie uwzględnienia kosztów 
gospodarczych i społecznych przy określaniu 
wartości progowych. 

skreślono  

 
Uzasadnienie 

 
Uwzględnienie kosztów nie może mieć w tym miejscu żadnego znaczenia. Zgodnie z zasadami 
praworządności należy je uwzględnić przy środkach działania. 

 
Poprawka 47 

załącznik IV ust. 1.1 
 
1.1 Program monitoringu jest zgodnie z 
załącznikiem V ust. 2.4 dyrektywy 
2000/60/WE tak skonstruowany, aby można 
było określić wszystkie znaczne i utrzymujące 
się tendencje wzrostowe stężeń substancji 
zanieczyszczających wykrytych zgodnie z art. 
4 tej dyrektywy. 

1.1 Program monitoringu jest zgodnie z 
załącznikiem V ust. 2.4 dyrektywy 
2000/60/WE tak skonstruowany, aby można 
było określić wszystkie znaczne i utrzymujące 
się tendencje wzrostowe stężeń substancji 
zanieczyszczających wykrytych zgodnie z art. 
3 ust. 1 do 3, art. 4 i zał. I tej dyrektywy. 

 
Uzasadnienie 
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Wniosek związany ze zmianami w artykułach. 
 

Poprawka 48 
załącznik IV ust. 1.2 lit. a 

 
(a) Ocena następuje na podstawie średnich 
arytmetycznych średnich wartości 
poszczególnych punktów pobierania próbek 
w każdej części wód podziemnych lub, gdzie 
stosowne, każdej grupie części wód 
podziemnych, uzyskiwanych z kwartalną, 
półroczną lub roczną częstotliwością kontroli.

(a) Interpretacja wartości pomiarowych 
pochodzących z programu monitoringu 
następuje na podstawie analizy tendencji 
według metod statystycznych przy pomocy 
wartości średnich arytmetycznych w 
odstępach czasu między pobieraniem w 
każdym poszczególnym punkcie 
pomiarowym w każdej części wód 
podziemnych lub, gdzie stosowne, każdej 
grupie części wód podziemnych, 
uzyskiwanych z kwartalną, półroczną lub 
roczną częstotliwością kontroli. 

 
Uzasadnienie 

 
Uśrednianie średniej z obciążenia punktów pomiarowych na część wód podziemnych 
prowadzi do tego, że obliczenia tendencji oddziaływania zanieczyszczeń są „naciągane”. 
Badania wykazały, że nawet znaczące obciążenia znikają przy takim podwójnym uśrednianiu. 
Kontrola w rytmie rocznym nie jest wystarczająca. 
 

Poprawka 48 
załącznik IV ust. 1.2 lit. b 

 
(b) W celu uniknięcia zniekształceń przy 
obliczaniu średniej z tendencji przy 
obliczeniach uwzględniono wartości 
pomiarowe leżące poniżej granicy określenia 
ilościowego. 

(b) W celu uniknięcia zniekształceń przy 
obliczaniu średniej z tendencji przy 
obliczeniach uwzględniono wartości 
pomiarowe leżące poniżej granicy określenia 
ilościowego o połowie wartości granicy 
określenia ilościowego. 

 
Uzasadnienie 

 
Por. poprawka 47 
 

Poprawka 50 
załącznik IV ust. 1.2 lit. c wstęp 

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

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

 
Uzasadnienie 

 



PR\545657PL.doc    29/36    PE 349.868v01-00 

PL 

Przedziały czasowe dla celów określenia tendencji zaproponowane przez Komisję wydają się 
zbyt długie. 

Poprawka 51 
załącznik IV ust. 1.2 lit. c tabela kolumna 2 wiersz 1 

 
Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 

Minimalna liczba lat 
 
 
8 

Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 

Minimalna liczba lat 
 
 
5 

 
Uzasadnienie 

 
Przedziały czasowe dla celów określenia tendencji zaproponowane przez Komisję wydają się 
zbyt długie. 
 

Poprawka 52 
załącznik IV ust. 1.2 lit. c tabela kolumna 3 

 
Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 
 
Co pół roku 
 
Co kwartał 

Maksymalna liczba 
lat 
 
15 
 
15 
 
15 

Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 
 
Co pół roku 
 
Co kwartał 

Maksymalna liczba 
lat 
 
10 
 
10 
 
10 

 
Uzasadnienie 

 
Przedziały czasowe dla celów określenia tendencji zaproponowane przez Komisję wydają się 
zbyt długie. 
 

Poprawka 53 
załącznik IV ust. 1.4 

 
1.4 Specjalny proces określania tendencji 
następuje w przypadku istotnych substancji 
zanieczyszczających w częściach wód 
podziemnych zanieczyszczanych przez 
punktowe źródła emisji zanieczyszczeń 
łącznie ze źródłami zanieczyszczeń z 
przeszłości, aby zbadać, czy strefy 
zanieczyszczeń danych punktów nie 
rozprzestrzeniają się na określonym obszarze 
i nie powodują pogorszenia stanu 
chemicznego części wód podziemnych. 

1.4 Postępowanie w celu wyznaczenia 
punktu wyjściowego dla procesu określania 
tendencji wyznacza się na podstawie 
czasowej i przynajmniej na podstawie 
danych monitoringowych uzyskanych 
zgodnie z art. 8 dyrektywy 2000/60/WE. W 
takim przypadku punkty odniesienia 
odpowiadają początkowi programu 
monitoringu. 
 
 
Jeżeli do dyspozycji są dane uzyskane przez 
rozpoczęciem programu monitoringu, należy 
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wykorzystać je przy określaniu punktów 
odniesienia służących wyznaczeniu punktu 
wyjściowego dla procesu określania 
tendencji. 

 
Uzasadnienie 

 
Obydwa nowe ustępy pochodzą z ust. 2. Wyznaczenie punktów odniesienia może odnosić się 
tylko do początku procesu określania tendencji. Są one nieistotne dla odwrócenia tendencji. 
 
Punkt 1.4 w brzmieniu zaproponowanym przez Komisję odnosi się do terenów 
zanieczyszczonych, dla których powinny obowiązywać specjalne regulacje krajowe, powinien 
więc zostać stąd skreślony. 
 

Poprawka 54 
załącznik IV ust. 2.1 

 
2.1 Odwrócenie tendencji powinno się 
koncentrować na tendencjach stanowiących 
zagrożenie dla powiązanych ekosystemów 
wodnych, bezpośrednio zależnych 
ekosystemów lądowych, ludzkiego zdrowia 
lub dla prawowitego korzystania ze 
środowiska wodnego. 

2.1 Odwrócenie tendencji powinno się 
koncentrować na tendencjach stanowiących 
zagrożenie dla wód podziemnych, 
powiązanych z nimi ekosystemów wodnych, 
bezpośrednio zależnych ekosystemów 
lądowych, ludzkiego zdrowia lub dla 
prawowitego korzystania ze środowiska 
wodnego. 

 
Uzasadnienie 

 
Wymienienie wód podziemnych jest konieczne. 
 

Poprawka 55 
załącznik IV ust. 2.2 

 
2.2 Postępowanie w celu wyznaczenia 
punktu wyjściowego dla odwrócenia 
tendencji określa się na podstawie czasowej i 
przynajmniej na podstawie danych 
monitoringowych uzyskanych zgodnie z art. 
8 dyrektywy 2000/60/WE. W takim 
przypadku punkty odniesienia odpowiadają 
początkowi programu monitoringu. 
 

skreślono 

 
Uzasadnienie 

 
Ten tekst został przeniesiony do punktu 1.4 w ust. 1. 
 

Poprawka 54 
załącznik IV ust. 2.3 wstęp 
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2.3 Minimalna liczba wartości pomiarowych i 
minimalny czas trwania szeregów czasowych 
dla celów analizy odwrócenia tendencji na 
przestrzeni lat zależy od częstotliwości 
kontroli wybranej zgodnie z ust. 1.2 lit. c) 
tego załącznika i określona jest w poniższej 
tabeli. Szeregi czasowe nie przekraczają 30 
lat. 

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

 
Uzasadnienie 

 
Okres przeznaczony na odwrócenie tendencji wydaje się za długi. 
 

Poprawka 58 
załącznik IV ust. 2.3 tabela kolumna 2 wiersz 1 

 
Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 

Minimalna liczba lat 
 
 
14 

Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 

Minimalna liczba lat 
 
 
10 

 
Uzasadnienie 

 
Okres przeznaczony na odwrócenie tendencji wydaje się za długi. 
 

Poprawka 58 
załącznik IV ust. 2.3 tabela kolumna 3 

 
Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 
 
Co pół roku 
 
Co kwartał 

Maksymalna liczba 
lat 
 
30 
 
30 
 
30 

Częstotliwość 
monitoringu 
 
Corocznie 
 
Co pół roku 
 
Co kwartał 

Maksymalna liczba 
lat 
 
15 
 
15 
 
15 

 
Uzasadnienie 

 
Okres przeznaczony na odwrócenie tendencji wydaje się za długi. 
 

Poprawka 59 
załącznik IV ust. 2.4 

 
2.4 O odwróceniu tendencji mowa jest wtedy, 
kiedy przebieg linii tendencji w pierwszym 
odcinku jest pozytywny a w drugim odcinku 

2.4 O odwróceniu tendencji mowa jest wtedy, 
kiedy przebieg linii tendencji w pierwszym 
odcinku jest pozytywny a w drugim odcinku 
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negatywny. Aby była możliwa pewna ocena 
odwrócenia tendencji, liczba wartości przed i 
po przerwaniu szeregów czasowych 
częstotliwości monitoringu musi być 
odpowiednia. 

negatywny. Aby była możliwa pewna ocena 
odwrócenia tendencji, liczba wartości przed i 
po przerwaniu szeregów czasowych 
częstotliwości monitoringu musi być 
odpowiednia. 

 
Uzasadnienie 

 
Dotyczy tekstu w języku niemieckim. 
 

Poprawka 60 
załącznik IV ust. 2.5 

 
2.5 Decyzja o odwróceniu tendencji opiera się 
także na ekologicznym znaczeniu rosnącego i 
utrzymującego się wzrostu stężeń substancji 
zanieczyszczających. Jako punkt wyjścia dla 
odwrócenia tendencji zaleca się zgodnie z art. 
17 (4) dyrektywy 2000/60/WE wartość 
maksymalnie 75% wartości norm jakości 
określonych w zał. I i/lub określonych 
zgodnie z art. 4 wartości progowych. 

2.5 Decyzja o odwróceniu tendencji opiera się 
także na ekologicznym znaczeniu rosnącego i 
utrzymującego się wzrostu stężeń substancji 
zanieczyszczających. Jako punkt wyjścia dla 
odwrócenia tendencji wyznacza się zgodnie z 
art. 17 ust.4 dyrektywy 2000/60/WE wartość 
maksymalnie 75% wartości norm jakości 
określonych w zał. I i/lub określonych 
zgodnie z art. 4 norm jakości wód 
podziemnych. 

 
Poprawka 61 

Zał. IV ust. 2.6 
 
Jeżeli do dyspozycji są dane uzyskane przez 
rozpoczęciem programu monitoringu, należy 
wykorzystać je przy określaniu punktów 
odniesienia służących wyznaczeniu punktu 
wyjściowego dla procesu odwrócenia 
tendencji. 

skreślono  

 
Uzasadnienie 

 
Ten tekst został przeniesiony do zał. IV ust. 1.4. 
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UZASADNIENIE  
 
Tło ogólne 
 
Od uchwalenia dyrektywy 80/68/EWG są w mocy przepisy ochrony przed zanieczyszczeniem 
zanieczyszczeniu wód podziemnych. Dyrektywa ta traci moc w roku 2013. Następnie ma być 
kontynuowana regulacja ochronna za pomocą Ramowej Dyrektywy Wodnej oraz niniejszej 
dyrektywy o wodach podziemnych (zgodnie z art. 17 Ramowej Dyrektywy Wodnej). Zgodnie 
z art. 17 dyrektywy należy określić specyficzne kryteria oceny dobrego stanu chemicznego, 
identyfikacji znacznych i trwałych tendencji oraz punktów wyjściowych dla celów 
odwrócenia tendencji. 
 
Obok zasad określonych w art. 17 Ramowa Dyrektywa Wodna określa także podstawowe 
wymagania ochrony wód podziemnych: Specyficzne cele środowiskowe (art. 4), monitoring 
stanu wód podziemnych (art. 8), zakaz zrzutów bezpośrednich w ramach planowanych 
programowych środków działania (art. 11), postanowienia specjalne dla „części wód 
wykorzystywanych do poboru wody do spożycia” (art. 7). W załączniku II ust. 2 opisane są 
wody podziemne a w załączniku V ust. 2 nazwane są kryteria monitorowania stanu 
ilościowego i chemicznego wód podziemnych. 
 
Zachowanie poziomu ochrony 
 
Z powodu komplementarności obu aktów prawnych i faktu, że dyrektywa 80/68/EWG traci 
moc w roku 2013, pilną staje się potrzeba przyszłego monitorowania wód podziemnych. 
 
Sprawozdawczyni jest zdania, że Ramowa Dyrektywa Wodna uzupełniona o nową dyrektywę 
odnośnie polityki wodnej musi oferować ten sam poziom ochrony, co dyrektywa 
80/68/EWG. 
 
Sprawozdawczyni składa więc liczne wnioski poprawek, aby zagwarantować spełnienie 
koncepcji zapobiegania, tak ważnej dla wód podziemnych, oraz aby zapobiegać czy też 
kontrolować pogorszenie wód podziemnych przez nowe zrzuty. 
 
Zasada zapobiegania 
 
Zgodnie z zasadą zapobiegania nowe ustawodawstwo musi bezwzględnie zapewniać 
zapobieganie jako element kluczowy monitorowania wód podziemnych w UE. Zasada 
zapobiegania jednoznacznie zawarta w istniejącej dyrektywie musi być równie 
jednoznacznie zawarta w niniejszym projekcie. 
 
Zdaniem sprawozdawczyni oraz aby nie zagrażać osiągniętym już postępom, nowa dyrektywa 
musi przejąć także postanowienia dyrektywy 80/68/EWG o zapobieganiu, unikaniu i kontroli 
zrzutów niebezpiecznych substancji. 
 
Ponieważ zanieczyszczenia i pogorszenie prowadzą często do tego, ze powstała szkoda jest 
nieodwracalna, składa się wnioski zmian mające zapewnić, że poziom ochrony przed nowymi 
zrzutami będzie przynajmniej porównywalny z poziomem ochrony wód powierzchniowych w 
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bardzo dobrym stanie chemicznym. Art. 6 projektu musi zadbać o praktyczne wykonanie 
ścisłej koncepcji zapobiegania, określonej w art. 4 ust. 1 lit. b pkt i) dyrektywy 80/68/EWG. 
 
Zakaz pośrednich zrzutów do wód podziemnych ma szczególne znaczenie i powinien mieć 
pierwszeństwo. Dla zrzutów i wprowadzania zanieczyszczeń uwarunkowanych 
antropogenicznie muszą obowiązywać te same wymagania, co dla zrzutów bezpośrednich. 
Uzupełnianie w celu uzyskania dobrego stanu chemicznego pozostaje w sprzeczności z 
postanowieniami dyrektywy 2000/60/WE jak również dyrektywy 80/68/EWG i jest 
niedopuszczalne. 
 
Z powodu zapobiegania dopuszczalne zrzuty muszą zostać ograniczone w celu zapewnienia, 
by wody podziemne, pozostające pod stosunkowo niskim wpływem zanieczyszczeń 
antropogenicznych, były chronione i aby zapobiegano ich dalszemu pogorszeniu. 
 
Złożone wnioski zmian mają także na celu zapewnienie, że koncepcja zapobiegania 
pozostanie elementem kluczowym przy monitorowaniu wód podziemnych. 
 
Normy jakości wód podziemnych 
 
Sprawozdawczyni dodatkowo zadaje sobie pytanie, dlaczego Komisja nie uważała za 
konieczne sporządzenia listy nowych norm jakości, tym bardziej, że podobno projekt 
dyrektywy odnośnie wód podziemnych ma uzupełniać Ramową Dyrektywę Wodną. Według 
projektu mają więc być wymienione tylko te substancje, dla których istnieją już normy unijne 
dla wód podziemnych. Dla reszty substancji Państwa Członkowskie mają ustalić normy 
jakości opierające się na kryteriach wymienionych w projekcie. W zależności od środków 
podjętych na poziomie krajowym, Komisja zadecyduje, czy stosowne jest składanie 
propozycji w celu wydłużenia listy substancji posiadających normy unijne. 
 
Sprawozdawczyni uważa takie postępowanie za niewystarczające, a argument, że nie można 
zaproponować kolejnych norm jakości odnośnie dobrego stanu chemicznego z powodu 
brakujących danych, jest według niej nieuzasadniony a zatem nieakceptowalny. Uważa ona, 
że należy ustalić jednolite normy jakości, które będą obowiązywały wszystkie Państwa 
Członkowskie. Należy ustalić ogólnoeuropejskie jednolite normy, aby można było osiągnąć 
dobry stan chemiczny w roku 2015 i zapobiec dumpingowi ekologicznemu i nierównym 
warunkom konkurencji. Niniejsza propozycja powinna więc zawierać skuteczną klauzulę 
rewizyjną, jak proponuje sprawozdawczyni. 
 
Sprawą Parlamentu Europejskiego i Rady jest uchwalenie listy priorytetowych substancji, 
które nie występują w wodach podziemnych w sposób naturalny i stanowią znaczne ryzyko 
dla wód podziemnych, i których zrzutom należy w związku z tym zapobiegać zgodnie z art. 
16 ust. 1 tej dyrektywy. Lista ta powinna zastąpić listy I i II dyrektywy 80/68/EWG, zanim 
straci ona moc. 
 
Dlatego przejęto parametry minimalne z załącznika III. Wartości stężeń powinny być oparte 
na kryteriach szkodliwości dla człowieka i środowiska, aby zdefiniować zagrożenie 
zanieczyszczenia, czyli przejścia do złego stanu. 
 
Postępowanie to jest konieczne jako regulacja zbiorcza w związku z wygaśnięciem dyrektywy 
80/68/EWG w roku 2013 i w celu stworzenia takiej samej koncepcji odnośnie substancji, 
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opartej na ryzyku, jak założono dla wód powierzchniowych w art. 16 dyrektywy 
2000/60/WE. Zasada gospodarowania obszarami dorzeczy wymaga w dalszej kolejności 
podejścia zintegrowanego. 
 
Konieczne jest także ustalenie wartości granicznej sumy pestycydów, jeżeli mają zostać 
zachowane standardy określone w Ramowej Dyrektywie Wodnej. Z tego powodu wszystkie 
pestycydy i ich aktywne składniki muszą zostać włączone jako parametry, ponieważ 
zanieczyszczenie nie zawsze da się przyporządkować do jednego pestycydu. 
 
Art. 6 projektu zostanie zmieniony, aby zapobiegać niebezpieczeństwu dopuszczalności 
zrzutów pośrednich, co nie pozwoliłoby na osiągnięcie dobrego stanu wód podziemnych. 
 
Klasyfikacja wód podziemnych 
 
Klasyfikacja wód podziemnych jest elementem kluczowym, dlatego muszą istnieć 
jednoznaczne postanowienia określające sposób postępowania. Projekt na podstawie 
pomiarów musi określać podstawowe zarysy ostatecznej procedury klasyfikacji części wód 
podziemnych o dobrym lub złym stanie chemicznym. 
 
W tekście należy więc jasno określić, że przy przekroczeniu standardu w jednym punkcie 
pomiarowym należy przeprowadzić testy w celu ustalenia, czy wyniki obowiązują dla całej 
części wód podziemnych. Jeżeli punkt pomiarowy nie jest reprezentatywny dla całości lub 
istotnego fragmentu części wód podziemnych, nie uwzględnia się go przy ustalaniu 
klasyfikacji. 
 
Postanowienia dyrektywy 2000/60/WE można zrozumieć w taki sposób, że wystarczy jeden 
zły punkt pomiarowy, aby zaklasyfikować całą część wód podziemnych jako złą. Jest to 
niestosowne zwłaszcza wtedy, kiedy punkt pomiarowy nie jest reprezentatywny dla całości 
lub istotnego fragmentu części wód podziemnych. 
 
Wnioski zmian do projektu Komisji mają na celu regulację podstawowych zarysów 
ostatecznej procedury klasyfikacji części wód podziemnych do dobrego lub złego stanu 
chemicznego. 
 
Tereny trwale zanieczyszczone 
 
Terenów trwale zanieczyszczonych lub starych zanieczyszczeń wód podziemnych, nie 
objętych do tej pory prawem UE a teraz także zaliczających się do źródeł punktowej emisji 
zanieczyszczeń, nie da się praktycznie przywrócić w terminie wyznaczonym przez Ramową 
Dyrektywę Wodną. 
 
Praktyka pokazuje, że tego rodzaju przywracanie jest w zasadzie niemożliwe w przypadku 
wód podziemnych. Nakłady w tym przypadku muszą być zorientowane według zasady 
proporcjonalności i ochrony przed zagrożeniami. Szczegółowe wymogi odnośnie terenów 
zanieczyszczonych ze strony UE byłyby sprzeczne z zasadą subsydiarności. Na to wymagania 
są zbyt kompleksowe i zależne od warunków poszczególnych przypadków. 
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Przywracanie terenów zanieczyszczonych powinno odbywać się zgodnie z przepisami 
krajowymi, które powinny być otwarte. 
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