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PR_COD_1am 
 
 

Teckenförklaring 

 * Samrådsförfarandet 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **I Samarbetsförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 **II Samarbetsförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 *** Samtyckesförfarandet 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter utom i de fall som 
avses i artiklarna 105, 107, 161 och 300 i EG-fördraget och 
artikel 7 i EU-fördraget 

 ***I Medbeslutandeförfarandet (första behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna  

 ***II Medbeslutandeförfarandet (andra behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna den 
gemensamma ståndpunkten 
majoritet av parlamentets samtliga ledamöter för att avvisa eller 
ändra den gemensamma ståndpunkten 

 ***III Medbeslutandeförfarandet (tredje behandlingen) 
majoritet av de avgivna rösterna för att godkänna det 
gemensamma utkastet 

 
(Angivet förfarande baseras på den rättsliga grund som kommissionen 
föreslagit.) 
 

 
 

Ändringsförslag till lagtexter 

Parlamentets ändringar markeras med fetkursiv stil. Kursiv stil används för 
att uppmärksamma berörda avdelningar på eventuella problem i texten. 
Kursiveringen används för att markera ord eller textavsnitt som det finns skäl 
att korrigera innan den slutliga texten produceras (exempelvis om en 
språkversion innehåller uppenbara fel eller saknar textavsnitt). Dessa förslag 
underställs berörda avdelningar för godkännande. 
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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS LAGSTIFTNINGSRESOLUTION 

om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om skydd för grundvatten mot 
föroreningar 
(KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Medbeslutandeförfarandet: första behandlingen) 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av kommissionens förslag till Europaparlamentet och rådet 
(KOM(2003)0550)1, 

– med beaktande av artikel 251.2 och artikel 175.1 i EG-fördraget, i enlighet med vilka 
kommissionen har lagt fram sitt förslag (C5-0447/2003), 

– med beaktande av artikel 51 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och 
jordbruksutskottet (A6-…/2004). 

1. Europaparlamentet godkänner kommissionens förslag såsom ändrat av parlamentet. 

2. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att förelägga parlamentet en ny text om 
kommissionen har för avsikt att väsentligt ändra sitt förslag eller ersätta det med ett nytt. 

3. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att delge rådet och kommissionen parlamentets 
ståndpunkt. 

Kommissionens förslag 
 

Parlamentets ändringar 

Ändringsförslag 1 
Skäl 1 

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

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

Motivering 

Det nya grundvattendirektivet måste utan inskränkningar ha samma grepp på problematiken 
som ramdirektivet 80/68/EEG, för att garantera skyddet av grundvattnet och på det sättet 
begränsa och förhindra en ytterligare försämring av grundvattnet genom utsläpp. 
                                                 
1 EUT C ... / Ännu ej offentliggjort i EUT. 
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Det är inte riktigt att det står ”bör”, jämfört med den engelska originalversionen där det 
heter ”måste”. Här har vi något som måste kontrolleras också i de övriga språkversionerna. 
 

Ändringsförslag 2 
Skäl 2a (nytt) 

 (2a) Grundvattnet är den känsligaste 
formen av sötvatten och inom EU den 
största sötvattenförekomsten samt den 
huvudsakliga källan till allmänhetens 
försörjning med dricksvatten. Vid nya fall 
av utsläpp och spill behövs åtminstone en 
sådan skyddsnivå som kan jämföras med 
skyddsnivån för ytvatten med god kemisk 
status. Föroreningar och försämringar 
leder ofta till skador som inte kan 
avhjälpas. 

 

Ändringsförslag 3 
Skäl 3 

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

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

 

Ändringsförslag 4 
Skäl 4 

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

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

trender och kriterier för fastställande av 
utgångspunkter för att motverka trender. 

Motivering 

Av sammanhanget och bakgrunden framgår det att bestämmelserna i direktiv 2000/60/EG 
inte utgör några omfattande och slutliga bestämmelser för grundvatten. 
 

Ändringsförslag 5 
Skäl 5 

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

(5) Grundvattenkvalitetsnormerna och 
bedömningsmetoderna bör utvecklas för att 
grundvattenförekomsters kemiska status 
skall kunna bedömas och beskrivas 
enhetligt. Minimikraven på 
grundvattenskydd inom Europeiska 
unionen måste emellertid utformas på 
sådant sätt att inte konkurrensen 
snedvrids. Om medlemsstaterna vid 
efterlevnaden av 
grundvattenkvalitetsnormerna drabbas av 
avsevärda ekonomiska kostnader måste 
gemenskapen bidra ekonomiskt för att 
kompensera dessa. 

Motivering 

Det måste finnas enhetliga bestämmelser åtminstone för vissa viktiga grundparametrar och 
regler i fråga om vad som skall anses som god kemisk status såsom saneringsmål till 2015 för 
att dessa mål skall bli klara och snedvridningar av konkurrensen i EU kunna förhindras. 
 

Ändringsförslag 6 
Skäl 5a (nytt) 

 (5a) Om åtgärder som vidtas för att uppnå 
målen i detta direktiv förhindrar ett 
korrekt jord- eller skogsbruk på en 
fastighet skall skälig kompensation utgå 
för den ekonomiska skada som därigenom 
uppstår. 
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Ändringsförslag 7 
Skäl 7 

(7) I enlighet med artikel 22.2 
tredje strecksatsen i direktiv 2000/60/EG 
skall rådets direktiv 80/68/EEG av den 
17 december 1979 om skydd för 
grundvatten mot föroreningar genom vissa 
farliga ämnen upphöra att gälla från och 
med den 22 december 2013. Det är 
nödvändigt att sörja för kontinuiteten i det 
skyddssystem avseende både direkta och 
indirekta utsläpp av förorenande ämnen i 
grundvatten som införs genom direktiv 
80/68/EEG genom att det också upprättas 
en länk till relevanta bestämmelser i 
direktiv 2000/60/EG. 

(7) I enlighet med artikel 22.2 
tredje strecksatsen i direktiv 2000/60/EG 
skall rådets direktiv 80/68/EEG av den 
17 december 1979 om skydd för 
grundvatten mot föroreningar genom vissa 
farliga ämnen upphöra att gälla från och 
med den 22 december 2013. Det är 
nödvändigt att sörja för kontinuiteten i det 
skyddssystem avseende både direkta och 
indirekta utsläpp av förorenande ämnen i 
grundvatten som införs genom direktiv 
80/68/EEG genom att det också upprättas 
en länk till relevanta bestämmelser i 
direktiv 2000/60/EG och genom att dessa 
förs över till detta direktiv, så att rättsläget 
kvarstår oförändrat. 

Motivering 

En ändring som syftar till att helt och fullt överföra försiktighetsprincipen ur direktiv 
80/68/EEG till det föreliggande direktivet samt till att åstadkomma ett förtydligande. 
 

Ändringsförslag 8 
Skäl 7a  (nytt) 

 (7a) I detta syfte måste det göras klart för 
vilka ämnen utsläppen måste begränsas 
respektive förhindras. Därvidlag skall 
särskild hänsyn tas till vetenskapliga rön 
om problematiska ämnen, exempelvis 
endokrina substanser1. 

 1Se Europaparlamentets resolutioner av 
den 20 oktober 1998 om kemikalier som 
orsakar endokrina störningar (EGT C 
341, 9.11.1998, s. 37) och av den 26 
oktober 2000 om meddelandet från 
kommissionen till rådet och 
Europaparlamentet om gemenskapens 
strategi för endokrinstörande ämnen – en 
grupp ämnen som misstänks störa 
hormonsystemen hos människor och djur 
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(EGT C 197, 12.7.2001, s. 409). 

Motivering 

Också här måste texten från direktiv 80/68/EEG tas över, i synnerhet för att artikel 4.1 b i) i 
direktiv 2000/60/EG och artikel 6 i detta direktiv skall bli tillräckligt klart definierade med 
tanke på genomförandet. 
 

Ändringsförslag 9 
Artikel 2, led 1 

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

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

Motivering 

Här bör det inte införas några nya begrepp. I princip handlar det om kvalitetsnormer eller 
kvalitetsmål som redan införts genom gemenskapens lagstiftning. 
 

Ändringsförslag 10 
Artikel 2, led 3 

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

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

Motivering 

Denna definition tar fasta på tre grundprinciper i vattendirektivet: 

– Den omfattande definitionen av föroreningar i artikel 2.32. 

– Samma omfattande definition av påverkan på vattenmiljön som den som redan gäller för 
ytvattenförekomster (artikel 16.6). 

– Samtidigt täcker den tillsammans med den redan existerande definitionen av direkta utsläpp 
i grundvattnet in samtliga riskkällor. 
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Ändringsförslag 11 
Artikel 2, led 3 a (nytt) 

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

Motivering 

Begreppet ”försämring” har införts i artikel 4.1 b i, men det har inte givits någon definition 
av det, vilket givit anledning till diskussioner om syftet med detta stycke. En definition är 
också av den orsaken viktig att begreppet ”förorening” i direktiv 2000/60/EG används i 
dubbel bemärkelse. Å ena sidan förstås med ”förorening” i artikel 2 i direktiv 2000/60/EG en 
risktröskel som, ifall den överskrids, skapar ett krav på att den dåliga kemiska statusen skall 
omvandlas till god status. Å andra sidan används begreppet också i sådana fall att man avser 
en försämring av en god status, till exempel i bestämmelserna i artikel 4.1 b iii i 
direktiv 2000/60/EG. Här behövs ett klarläggande. 
 

Ändringsförslag 12 
Artikel 2, led 3b (nytt) 

 3b. platser med gamla föroreningar: 
nedlagda avfallshanteringsanläggningar 
och andra markområden på vilka avfall 
har behandlats, lagrats eller deponerats 
(gamla deponier) samt markområden med 
nedlagda anläggningar och andra 
markområden på vilka sådana skadliga 
ämnen hanterats som i egenskap av 
punktkällor kan förorsaka föroreningar 
av jorden och grundvattnet och som 
hittills inte omfattats av EU:s lagstiftning. 

Motivering 

Beteckningen platser med gamla föroreningar, som används senare i texten för att avgränsa 
särskilt förorenade riskzoner som förmodligen inte kommer att hinna saneras före 2015 eller 
2027, uppfattas inte på ett enhetligt sätt i medlemsstaterna och måste därför definieras. 
 



 

PR\545657SV.doc 11/37 PE 349.868v01-00 

 SV 

Ändringsförslag 13 
Artikel 3, rubriken 

Kriterier för bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus 

Kriterier för bedömning och klassificering 
av god kemisk status hos en 
grundvattenförekomst 

Motivering 

God kemisk status är något som bestäms för en hel grundvattenförekomst. I denna artikel 
handlar det inte bara om den rapport som skall utarbetas 2005 utan också om de arbeten som 
skall göras efter den. 
 

Ändringsförslag 14 
Artikel 3, inledningen 

I samband med den analys av 
karakteristiska som skall ske i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och enligt 
avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga II till detta skall 
en grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster anses ha en god 
kemisk grundvattenstatus då: 

I samband med den analys av 
karakteristiska som skall ske i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och enligt 
avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga II till detta samt 
de klassifikationer som skall upprättas 
enligt artikel 8 och bilaga V, punkt 2.4.5 
och punkt 2.5, skall en 
grundvattenförekomst eller en grupp av 
grundvattenförekomster anses ha en god 
kemisk grundvattenstatus då: 

Motivering 

En klarläggande hänvisning till de krav som gäller enligt direktiv 2000/60/EG. Det är inte 
grundvattnet överlag som skall undersökas, utan endast de grundvattenförekomster som 
enligt artikel 5 i direktiv 2000/60/EG är hotade och klassificeras såsom goda respektive 
dåliga. 
 

Ändringsförslag 15 
Artikel 3, led a 

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

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

 Om i en grundvattenförekomst eller en 
grupp av grundvattenförekomster den 
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naturligt geologiskt förekommande halten 
av något förorenande ämne, för vilket det 
finns en grundvattenkvalitetsnorm enligt 
bilaga I eller för vilket det härletts en 
ytterligare nationell 
grundvattenkvalitetsnorm enligt bilaga II, 
överskrider dessa värden skall de 
naturliga halterna gälla såsom 
grundvattenkvalitetsnorm. 

Motivering 

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

Ändringsförslag 16 
Artikel 3, stycke 1a (nytt) 

 Grundvattenkvalitetsnormerna för god 
kemisk status skall inrikta sig på de 
human- och ekotoxikologiska kriterierna 
för den konkreta definitionen av 
begreppet förorening i artikel 2.33 i 
direktiv 2000/60/EG. 

Motivering 

Kommissionens motivering om att det till följd av brist på bakgrundsdata inte skulle gå att 
fastställa några ytterligare kvalitetsnormer för god kemisk status håller inte streck. I 
förlängningen av resonemanget borde den också gälla för medlemsstaterna, eftersom 
kommissionen utgår från uppgifter från medlemsstaterna. 

Problemet handlar mera om att det uppställs ett alltför strängt mål för en god kemisk status. 
Målet måste inrikta sig på definitionen av begreppet förorening i direktiv 2000/60/EG och på 
de kvalitetsnormer som kan härledas ur denna definition. Detta framgår också av artikel 17 i 
det ovannämnda direktivet. Sådana värden utgår inte från de naturliga värdena hos en 
grundvattenförekomst, vilka ju kan variera i högsta grad utgående från de hydrologiska 
förhållandena, utan från ett föroreningsbegrepp som handlar om att avvärja faror. Det går 
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emellertid utmärkt väl med tanke på detta att enhetligt härleda human- och ekotoxikologiskt 
motiverade värden. 

Det som i fråga om skyddet av grundvatten skall prioriteras är bestämmelserna i artikel 6 
med dess stränga försiktighetskrav som är avsedda att förhindra en försämring av kvaliteten 
på grundvattnet genom (framtida) utsläpp, i en situation där de regler som nu nämnts hänför 
sig till nuvarande (och sedan gammalt befintliga) föroreningar. I det sammanhanget måste 
det garanteras att det inte kommer att ställas några orimliga krav på insatser. 
 

Ändringsförslag 17 
Artikel 3, stycke 1b (nytt) 

 Överensstämmelse med normerna skall 
baseras på en jämförelse med det 
aritmetiska medelvärdet av 
övervakningsvärdena för varje 
provtagningspunkt i den 
grundvattenförekomst, eller den grupp av 
grundvattenförekomster, som enligt de 
analyser som skall utföras enligt artikel 5 
i direktiv 2000/60/EG klassificerats som 
hotade. Mätvärden som stammar från 
enskilda provtagningspunkter och inte 
uppfyller normen skall endast i sådana 
fall vara utslagsgivande för 
klassificeringen om denna 
provtagningspunkt enligt sakkunnig 
prövning i enlighet med bilaga IA 
befunnits vara representativ för den 
belastning grundvattenförekomsten eller 
en del av den är utsatt för. 

Motivering 

Ett centralt inslag i direktivet är att olika grundvattenförekomster klassificeras ha god eller 
dålig kemisk status, utgående från resultaten vid mätningen. Därför måste det finnas 
enhetliga föreskrifter för hur den här klassificeringen skall ske. Denna text från stycke 1b 
(nytt) står i fotnot 22 i bilaga I. På grund av sin betydelse måste den tas med i texten till 
artikel 3. Kompletteringen syftar till att göra klart att man, i händelse av att normen 
överskrids vid någon av provtagningspunkterna, måste se efter om resultatet är av relevans 
för grundvattenförekomsten som helhet. Om provtagningspunkten inte är representativ för 
grundvattenförekomsten eller åtminstone en del av den skall resultatet inte tas i beaktande. 
Detta innebär att klassificeringen av en grundvattenförekomst alltid måste göras av experter. 
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Ändringsförslag 18 
Artikel 4, rubrik 

Tröskelvärden Grundvattenkvalitetsnormer som skall 
fastställas på nationell nivå, per 
avrinningsdistrikt eller per enskild 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster. 

Motivering 

Här bör det inte införas några nya begrepp. 
 

Ändringsförslag 19 
Artikel 4, punkt 1 

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

1. I den mån behovet kräver, skall 
medlemsstaterna fastställa kompletterande 
grundvattenkvalitetsnormer i enlighet 
med artikel 3 och bilaga II för varje 
ytterligare förorenande ämne för vilket det 
har fastställts att det inom deras territorium 
i avgörande grad bidrar till att en 
grundvattenförekomst eller grupper av 
grundvattenförekomster måste bedömas 
vara i farozonen. Dessa 
grundvattenkvalitetsnormer skall bland 
annat användas för att genomföra en 
översyn av grundvattnets status i enlighet 
med bestämmelserna i artikel 5.2 i 
direktiv 2000/60/EG. 

Dessa tröskelvärden kan fastställas 
nationellt, per avrinningsdistrikt eller per 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster. 

Dessa grundvattenkvalitetsnormer kan 
fastställas nationellt, per avrinningsdistrikt 
eller per grundvattenförekomst eller grupp 
av grundvattenförekomster. 
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Motivering 

En ändring som följer av att begreppet ”tröskelvärde” fått utgå, samt till följd av att 
bilagorna ändrats genom att parametrarna för olika ämnen flyttats från bilaga III till 
bilaga I. Kriterierna för de nationella kvalitetsnormerna framgår redan av artikel 3 
respektive bilaga V 2.3.5 i direktiv 2000/60/EG. 
 

Ändringsförslag 20 
Artikel 4, punkt 2 

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

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

Motivering 

En ändring som följer av andra ändringar. 
 

Ändringsförslag 21 
Artikel 4, punkt 3 

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

utgår 

Innan denna rapport offentliggörs och 
innan något lagstiftningsförslag om 
ändring av bilaga I till detta direktiv antas 
skall kommissionen begära in ett yttrande 
från den kommitté som avses i artikel 16.5 
i direktiv 2000/60/EG. 

 

Motivering 

En ny artikel 4a skall införas (översynsklausul). 
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Ändringsförslag 22 
Artikel 4 a (ny) 

 Artikel 4a 

 Översyn av förteckningen över 
grundvattenkvalitetsnormer som skall 
fastställas på gemenskapsnivå 

 Första gången tre år efter den tidsfrist 
som avses i artikel 4.2 och därefter med 
sex års mellanrum skall kommissionen 

 – se över förteckningen över de 
grundvattenkvalitetsnormer som skall 
fastställas på gemenskapsnivå (bilaga I) 
och därvidlag i synnerhet beakta den 
information som medlemsstaterna skall 
tillhandahålla enligt artikel 4.2, 
vetenskapliga och tekniska framsteg samt 
ett yttrande från den kommitté som avses i 
artikel 16.5 i direktiv 2000/60/EG, 

 – utarbeta en sammanfattande rapport 
och om nödvändigt lägga fram förslag till 
ett direktiv om ändring av förteckningen 
över förorenande ämnen och/eller 
tillhörande koncentrationer av 
förorenande ämnen i enlighet med 
förfarandet i artikel 251 i fördraget. 

Motivering 

Med detta ändringsförslag skall säkerställas att förteckningarna över förorenande ämnen 
samt kvalitetsnormerna ses över med jämna mellanrum och att Europaparlamentet inbegrips 
i lagstiftningen. 
 

Ändringsförslag 23 
Artikel 5, stycke 2 

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

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

Motivering 

En redaktionell ändring i enlighet med direktiv 2000/60/EG (ramdirektivet för vatten). 
 

Ändringsförslag 24 
Artikel 6, stycke 1 

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

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

 a) indirekta utsläpp i grundvattnet av 
vissa förorenande ämnen enligt 
bilagorna I och III i detta direktiv 
förhindras, 

 b) indirekta utsläpp av andra förorenande 
ämnen begränsas med hjälp av bästa 
miljöpraxis och tillämpning av den bästa 
tillgängliga tekniken på så sätt att varje 
försämring av grundvattnets kvalitet kan 
förebyggas och förhindras i enlighet med 
punkt 2a i denna artikel. 

Motivering 

Framför allt måste samma bestämmelser gälla för indirekta som för direkta utsläpp, dvs. man 
kan inte tillåta utsläpp ända till dess att gränsen för god status hos vattenförekomsten är 
nådd. Detta strider mot bestämmelserna i artikel 5 och föreskrifterna i artikel 4.1 b i i direktiv 
2000/60/EG samt i direktiv 80/68/EEG, som skall gälla fram till 2013. 

Artikel 6 i detta direktiv måste därför ge konkret innehåll åt artikel 4.1 b i vad gäller den 
stränga försiktighetsprincipen i direktiv 80/68/EG samt komplettera denna artikel. Av 
försiktighetsskäl måste de tillåtna utsläppen begränsas på så sätt att grundvatten som i hög 
grad är opåverkat av människan garanteras skydd och en försämring förebyggs. 
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Ändringsförslag 25 
Artikel 6, stycke 2 

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

Utan att det påverkar tillämpningen av 
grundvattenkvalitetsnormer från andra 
områden till skydd för grundvattnet skall 
första stycket inte gälla för följande 
utsläpp: 

 a) Avloppsvatten från 
reningsanläggningar i fristående 
bostäder. 

 b) Andra utsläpp i vilka förorenande 
ämnen ingår i så små mängder och 
koncentrationer att varje risk för att 
grundvattenkvaliteten skall påverkas 
negativt kan uteslutas. 

 c) Vatten som används till konstgjord 
förstärkning av grundvattnet inom ramen 
för offentlig förvaltning av 
grundvattenmiljön. 

 Leden a–c gäller under förutsättning att 
åtminstone de bästa tillgängliga tekniska 
metoderna används för att minimera 
utsläpp och spill samt för att begränsa 
försämringen av grundvattnet och att 
utsläppen inte svarar för någon betydande 
andel av den belastning från punktkällor 
vilken grundvattnet i fråga är utsatt för. 

Motivering 

Direktiv 80/68/EEG innehåller redan föreskrifter om dispenser. Det är inte acceptabelt med 
tanke på subsidiaritetsprincipen att ett EU-direktiv befattar sig med alla källor till utsläpp, 
även mycket små sådana. När det nuvarande direktivet 80/68/EEG upphör att gälla 2013 
kommer vi att få dras med luckor i lagstiftningen om inte denna text tas med. 
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Ändringsförslag 26 
Artikel 6, stycke 2a (nytt) 

 Åtgärderna enligt andra stycket får inte 
vidtas annat än då de behöriga 
myndigheterna i medlemsstaterna 
fastställt att övervakningen av 
grundvattnet och framför allt dess kvalitet 
garanterats. 

Motivering 

Denna reservation i direktiv 80/68/EEG i fråga om utsläpp som kan vara farliga för 
grundvattnet har hittills inte funnits med i direktiv 2000/60/EG eller detta direktiv. Emellertid 
är denna reservation det viktigaste redskapet för att försiktighetsbestämmelserna skall kunna 
genomföras. Övervakningen enligt artikel 8 i direktiv 2000/60/EG är bara ett hjälpmedel för 
att man i största allmänhet skall kunna övervaka hur det står till med statusen hos en 
grundvattenförekomst, och den kan i regel inte omfatta utsläpp av det slag som avses här. De 
så kallade belastningsprovtagningsställena för övervakning av utsläpp eller spill skulle inte 
heller ge en representativ bild av statusen hos en grundvattenförekomst. 
 

Ändringsförslag 27 
Artikel 6, stycke 2b (nytt) 

 Betydande direkta eller indirekta utsläpp 
från platser med gamla föroreningar skall 
bedömas enligt nationella bestämmelser. 
Kriterier för bedömning och sanering av 
platser med gamla föroreningar skall tas 
med i den förvaltningsplan som avses i 
artikel 13 i direktiv 2000/60/EG. 
Saneringsprogram som tas fram mot 
bakgrund av detta måste innehålla 
saneringsmål som kan uppnås med 
rimliga insatser men skall åtminstone 
förhindra att föroreningarna sprids 
ytterligare. Artikel 4.4 och 4.5 i direktiv 
2000/60/EG påverkas inte. 

Motivering 

Särskilda regler för platser med gamla föroreningar anses vara ett lämpligt instrument 
eftersom man därigenom undviker problematiken med att låta effekterna av en enskild 
punktkälla överföras på en hel grundvattenförekomst. En bestämmelse som verkar i denna 
riktning bör tas med i direktivförslaget. Den särskilda bestämmelsen bör endast gälla redan 
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befintliga historiska punktkällor. Därvidlag skall endast de punktkällor beaktas som innebär 
en påtaglig belastning för grundvattnet. Därutöver bör kriterierna för identifieringen av 
signifikanta punktkällor och bedömningen av deras skadlighet, den särskilda övervakningen 
samt beslut om när och hur en punktkälla skall saneras följa nationella föreskrifter som skall 
finnas med i förvaltningsplanen. 
 

Ändringsförslag 28 
Artikel 6, stycke 2c (nytt) 

 Medlemsstaterna skall översända en 
sammanfattning av undantagen enligt 
punkt 2 såsom komplement till 
rapporterna enligt artikel 11 i 
direktiv 2000/60/EG. 

Motivering 

En ändring som följer av andra ändringar. Dessa uppgifter har hittills inte krävts i artikel 11. 
Den nuvarande ordalydelsen för artikel 6 bör bortfalla i och med ändringsförslagen 24–28, 
eftersom denna ordalydelse kan föranleda risk för att indirekta utsläpp tillåts, ända till dess 
att gränsen för vad som kan anses vara god status har nåtts. Detta skulle strida mot 
direktiv 80/68/EEG och artikel 4.1 b i i direktiv 2000/60/EG, liksom också artikel 6.1 i detta 
direktiv. 
 

Ändringsförslag 29 
Bilaga I, rubrik 

KVALITETSNORMER FÖR 
GRUNDVATTEN 

GOD KEMISK STATUS – 
KVALITETSNORMER FÖR 
GRUNDVATTEN 

Motivering 

Det läggs en ny del A till bilaga I. 
 

Ändringsförslag 30 
Bilaga I, del A (ny) 

 A. Klassificering och bedömning av 
tillståndet för hotade 
grundvattenförekomster 

 Då resultaten av bedömningen och 
klassificeringen av de enskilda 
provtagningsställena enligt föreskrifterna 
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i artikel 3.1–3.3 föreligger skall det göras 
en klassificering av den 
grundvattenförekomst eller de 
grundvattenförekomster som 
klassificerats som hotade i enlighet med 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG.  

 Andelen provtagningsställen som bedömts 
ha god kemisk status skall vara 
utslagsgivande för klassificeringen av 
hela grundvattenförekomsten eller 
gruppen av grundvattenförekomster om 
det kan bekräftas att minst 70 procent av 
hela ytan hos denna 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster uppfyller 
normerna och/eller inte mer än 
30 kvadratkilometer av 
föroreningszonerna innanför 
grundvattenförekomsten är belastade. 

Motivering 

Denna nya del A skall läggas till före tabellen (som därigenom blir del B). Med dessa direktiv 
måste det redan uppställas regler för grunddragen i den slutliga bedömningen av huruvida en 
grundvattenförekomst skall klassificeras ha god eller dålig kemisk status. Detta är en fråga 
som inte slutgiltigt reglerats i bilaga V 2.4.5 i direktiv 2000/60/EG. Av bilaga I fotnot 2 i 
sistnämnda direktiv kan det utläsas att det räcker med att bara ett enda provtagningsställe är 
dåligt för att man skall bli tvungen att klassificera hela grundvattenförekomsten som dålig. 
Detta är inte på sin plats, om provtagningsstället inte är representativt för hela 
grundvattenförekomsten eller en stor del av den. 

Föreskrifterna i artikel 3 är inte tillräckliga för att genomförandet skall kunna ske enhetligt. 
Förslaget om 70 procent/30 procent respektive minst 30 kvadratkilometer såsom 
”utslagsgivande” för en klassificering i god/dålig garanterar att det finns konkreta 
föreskrifter för hur klassificeringen skall göras. Bestämmelserna om en minsta yta på 
30 kvadratkilometer förhindrar dessutom att resultaten från olika stora 
grundvattenförekomster skall förvanskas genom alltför långtgående medelvärdesberäkningar. 
 

Ändringsförslag 31 
Bilaga I, tabell, rubrik (ny) 

 B. Kvalitetsnormer för god kemisk status 
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Ändringsförslag 32 
Bilaga I, tabell, ruta 1 

Kommentar Kommentar 

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

Kvalitetsnormen gäller alla 
grundvattenförekomster med undantag av 
nitratkänsliga områden som identifierats 
enligt direktiv 91/676/EEG. För dessa 
områden skall artikel 4 punkt 1 c i direktiv 
2000/60/EG tillämpas. 

Motivering 

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

Dessutom har parametern för den sammanlagda mängden bekämpningsmedel med 
tillhörande aktiva ämnen tagits med, eftersom belastningen ofta inte kan hänföras till ett enda 
bekämpningsmedel. 
 

Ändringsförslag 33 
Bilaga I, tabell

Växtskyddsmedel 
sammanlagt 

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

Ammonium 0,5 mg/l 

Arsenik 10 µg/l 

Kadmium 1,0 µg/l 

Klorid 250 mg/l 

Bly 10 µg/l 

Kvicksilver 0,2 µg/l 

Sulfat 240 mg/l 

Aluminium 0,2 mg/l 

Minimiförteckning över ämnen eller joner 
som förekommer på naturlig väg eller till följd 
av mänsklig verksamhet 
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Motivering 

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

Dessutom har parametern för den sammanlagda mängden bekämpningsmedel med 
tillhörande aktiva ämnen tagits med, eftersom belastningen ofta inte kan hänföras till ett enda 
bekämpningsmedel. 
 

Ändringsförslag 34 
Bilaga I, tabell

Ämnen  Minimiförteckning över syntetiska ämnen 

Trikloretylen 

Tetrakloretylen 
10 µg/l 

10 µg/l 

 

Motivering 

Se ändringsförslag 32. 
 

Ändringsförslag 35 
Bilaga I, fotnot 22 

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

utgår 

Motivering 

Denna text har satts in som en ny artikel 3 stycke 1b och kompletterats. 
 



 

PE 349.868v01-00 24/37 PR\545657SV.doc 

SV 

Ändringsförslag 36 
Bilaga II, stycke 2 

Bedömningsförfarandet skall framför allt 
vara inriktat på följande: 

1. Bedömningsförfarandet skall framför allt 
vara inriktat på de uppgifter som samlats in 
som en del av den analys som skall 
genomföras enligt artikel 5 i direktiv 
2000/60/EG och avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga 
II i det direktivet. 

a) De uppgifter som samlats in som en del 
av den analys som skall genomföras enligt 
artikel 5 i direktiv 2000/60/EG och 
avsnitt 2.1 och 2.2 i bilaga II i det 
direktivet. 

 

 2. De grundvattenkvalitetsnormer som 
skall fastställas på nationell nivå skall 
härledas enligt följande kriterier: 

b) Miljökvalitetsmål och andra normer på 
nationell nivå, gemenskapsnivå och 
internationell nivå för skydd av vatten. 

a) Miljökvalitetsmål och andra normer på 
nationell nivå, gemenskapsnivå och 
internationell nivå för skydd av vatten. 

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

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

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

 

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

 

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

Motivering 

Som ett komplement till de ämnen som finns angivna i bilaga I kan medlemsstaterna fastställa 
kvalitetsnormer för sådana parametrar som vid en bedömning av en grundvattenförekomst 
erkänts som betydande och kännetecknande. 

De nationella kvalitetsnormerna måste härledas enhetligt runtom i Europa. En lämplig grund 
i detta sammanhang är human- och ekotoxikologiska rön om de ifrågavarande förorenande 
ämnena och redan befintliga miljökvalitetsmål. Detta kan utläsas redan ur punkt 2.3.2 
andra strecksatsen i bilaga V tillsammans med begreppsdefinition 35 i direktiv 2000/60/EG. 

Inga andra kriterier bör spela någon roll för bestämmandet av kvalitetsnormerna. Hänsyn tas 
till godsfrakter och en bedömning görs av de särskilda effekterna på exempelvis ytvattnet och 
de terrestra ekosystemen vid övervakningsprocessen och då nödvändiga åtgärder utarbetas. 
 

Ändringsförslag 37 
Bilaga III, rubriken 

Tröskelvärden för förorenande ämnen i 
grundvatten 

Grundvattenkvalitetsnormer för 
förorenande ämnen i grundvatten 

 

Ändringsförslag 38 
Bilaga III, del A.1 

Del A.1 utgår 

Motivering 

Eftersom del A i bilaga III flyttats till bilaga I blir nu endast bilaga III del B med 
informationsskyldigheter kvar. 
 

Ändringsförslag 39 
Bilaga III, del A.2 

Del A.2 utgår 

Motivering 
Eftersom del A i bilaga III flyttats till bilaga I blir nu endast bilaga III del B med 
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informationsskyldigheter kvar. 

Ändringsförslag 40 
Bilaga III, del B, inledningen 

I enlighet med artikel 4.2 och avsnitt 2 i 
bilaga II till detta direktiv skall 
medlemsstaterna för vart och ett av de 
förorenande ämnen som gör att 
grundvattenförekomster bedöms vara i 
farozonen tillhandahålla åtminstone 
följande uppgifter: 

I enlighet med artikel 4 och punkt 1 i 
bilaga II till detta direktiv skall 
medlemsstaterna för vart och ett av de 
förorenande ämnen som gör att 
grundvattenförekomster bedöms vara i 
farozonen, och för vilka nationella 
grundvattenkvalitetsnormer för god 
kemisk status införts, tillhandahålla 
åtminstone följande uppgifter: 

Motivering 

En ändring till följd av att artikeln ändrats och bilaga II ändrats. 
 

Ändringsförslag 41 
Bilaga III, del B, punkt 1.1 

1.1 Uppgifter om antalet 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen i vilka de berörda förorenande 
ämnena bidrar till denna bedömning. 

1.1 Uppgifter om antalet 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen eftersom det i dem förekommer 
förorenande ämnen för vilka det fastställts 
grundvattenkvalitetsnormer på nationell 
nivå. 

Motivering 

Meningen med detta tillägg är att göra det klart att utfärdandet av detta direktiv inte innebär 
att all datainsamling inför rapporten för 2005 måste göras till föremål för översyn, utan att 
det räcker med att det rapporteras om de grundvattenförekomster respektive parametrar för 
vilka det fastställts nationella kvalitetsnormer. 
 

Ändringsförslag 42 
Bilaga III, del B, punkt 1.2 

1.2 Uppgifter om var och en av de 
grundvattenförekomster som bedöms vara i 
farozonen, i synnerhet förekomsternas 
storlek, förbindelserna mellan 
grundvattenförekomsterna och förbundna 
ytvatten och terrestra ekosystem som är 

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

ytvatten och terrestra ekosystem som är 
beroende av grundvattenförekomsterna 
och, när det gäller naturligt förekommande 
ämnen, bakgrundskoncentrationerna i 
grundvattenförekomsterna. 

Motivering 

Meningen med detta tillägg är att göra det klart att utfärdandet av detta direktiv inte innebär 
att all datainsamling inför rapporten för 2005 måste göras till föremål för översyn, utan att 
det räcker med att det rapporteras om de grundvattenförekomster respektive parametrar för 
vilka det fastställts nationella kvalitetsnormer. 
 

Ändringsförslag 43 
Bilaga III, del B, punkt 2 

2. Uppgifter om fastställandet av 
tröskelvärden 

2. Uppgifter om fastställandet av 
grundvattenkvalitetsnormer 

Motivering 

En ändring som följer av andra ändringar. 
 

Ändringsförslag 44 
Bilaga III, del B, punkt 2.1 

2.1 Tröskelvärdena, huruvida de gäller på 
nationell nivå, per avrinningsdistrikt eller 
per enskild grundvattenförekomst eller 
grupp av grundvattenförekomster. 

2.1 Grundvattenkvalitetsnormerna, 
huruvida de gäller på nationell nivå, per 
avrinningsdistrikt eller per enskild 
grundvattenförekomst eller grupp av 
grundvattenförekomster. 

Motivering 

En ändring som följer av andra ändringar. 
 

Ändringsförslag 45 
Bilaga III, del B, punkt 2.2 

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

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

En ändring som följer av andra ändringar. 
 

Ändringsförslag 46 
Bilaga III, del B, punkt 2.3 

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

utgår 

Motivering 

Kostnadshänsyn får inte spela någon roll i detta sammanhang. Enligt principerna för en 
rättsstat skall det tas hänsyn till kostnaderna i samband med åtgärderna. 
 

Ändringsförslag 47 
Bilaga IV, punkt 1.1 

1.1 I enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG skall 
övervakningsprogrammet utformas för att 
uppdaga långsiktiga uppåtgående trender 
när det gäller koncentrationen av de 
förorenande ämnen som identifierats i 
enlighet med artikel 4 i föreliggande 
direktiv. 

1.1 I enlighet med avsnitt 2.4 i bilaga V till 
direktiv 2000/60/EG skall 
övervakningsprogrammet utformas för att 
uppdaga långsiktiga uppåtgående trender 
när det gäller koncentrationen av de 
förorenande ämnen som identifierats i 
enlighet med artikel 3.1–3.3, artikel 4 och 
bilaga I i föreliggande direktiv. 

Motivering 

En ändring till följd av att andra artiklar ändrats. 
 

Ändringsförslag 48 
Bilaga IV, punkt 1.2, led a 

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

a) Utvärderingen av mätvärdena från 
övervakningsprogrammet skall baseras på 
en trendanalys utgående från ett statistiskt 
förfarande för det aritmetiska medelvärdet 
under provtagningsintervallet för varje 
enskild provtagningspunkt i varje 
grundvattenförekomst eller grupp av 
förekomster, beräknat på grundval av 
övervakning varje kvartal, halvår eller år. 
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Motivering 

Om man rapporterar medelvärdet av medelvärdena blir resultatet en ”förskönad bild” av 
belastningstrenden. Undersökningar har visat att till och med massiva belastningar 
försvinner till följd av dessa föreskrifter om ett dubbelt medelvärde. En övervakning på 
årsbasis räcker inte. 
 

Ändringsförslag 49 
Bilaga IV, punkt 1.2, led a 

b) För att undvika en snedvridning i 
samband med identifieringen av trender 
skall alla mätresultat som ligger under 
kvantifieringsgränsen tas bort i samband 
med beräkningen. 

b) För att undvika en snedvridning i 
samband med identifieringen av trender 
skall alla mätresultat som ligger under 
kvantifieringsgränsen beaktas med halva 
kvantifieringsgränsvärdet i samband med 
beräkningen. 

Motivering 

Se ändringsförslag 47. 
 

Ändringsförslag 50 
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, inledningen 

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

c) De minsta antalet uppgiftsvärden och de 
kortaste tidsserierna fastställs i följande 
tabell. Tidsserierna får inte överskrida 5 år. 

Motivering 
 
Den tid som kommissionen föreslagit för bedömningen av en trend synes för lång. 

Ändringsförslag 51 
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, tabellen, spalt 2 

Övervaknings-
frekvens 

Minsta antal år Högsta antal år Minsta antal 
mätningar 

Årligen 8 Årligen 5 

Motivering 

Den tid som kommissionen föreslagit för bedömningen av en trend synes för lång. 
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Ändringsförslag 52 
Bilaga IV, punkt 1.2, led c, tabellen, spalt 3 

Övervaknings-
frekvens 

Minsta antal år Högsta antal år Minsta antal 
mätningar 

Årligen 15 Årligen 10 
Halvårsvis 15 Halvårsvis 10 
Kvartalsvis 15 Kvartalsvis 10 

Motivering 

Den tid som kommissionen föreslagit för bedömningen av en trend synes för lång. 
 

Ändringsförslag 53 
Bilaga IV, punkt 1.4 

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

1.4 Förfarandet för att identifiera 
utgångspunkterna för en trendbedömning 
skall fastställas på grundval av tid och 
åtminstone på grundval av de 
övervakningsuppgifter som samlats in i 
enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG. I det här fallet skall 
referenspunkterna motsvara inledningen 
av övervakningsprogrammet. 

 Om det finns tillgång till uppgifter som 
erhållits innan övervakningsprogrammet 
inleddes skall dessa användas till att 
fastställa referenspunkter för vad som 
skall vara utgångspunkter för 
trendbedömningen. 

Motivering 

De båda nya styckena kommer från punkt 2. Fastställandet av referenspunkter kan endast 
hänföra sig till början av trendbedömningen. Sådana referenspunkter är betydelselösa för att 
ett trendbrott skall kunna konstateras. 

Punkt 1.4 med den av kommissionen föreslagna ordalydelsen hänför sig till platser med 
gamla föroreningar, för vilka särskilda nationella föreskrifter skall gälla, och den bör därför 
utgå. 
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Ändringsförslag 54 
Bilaga IV, punkt 2.1 

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

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

Motivering 

Grundvattnet måste nämnas. 
 

Ändringsförslag 55 
Bilaga IV, punkt 2.2 

2.2 Förfarandet för att identifiera 
utgångspunkterna för att motverka 
trender skall fastställas på grundval av tid 
och åtminstone på grundval av de 
övervakningsuppgifter som samlats in i 
enlighet med artikel 8 i 
direktiv 2000/60/EG. I det här fallet skall 
referenspunkterna motsvara inledningen 
av övervakningsprogrammet. 

utgår 

Motivering 

Texten har tagits med som punkt 1.4 första stycket. 
 

Ändringsförslag 56 
Bilaga IV, punkt 2.3, inledningen 

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

2.3 De minsta antalet mätvärden och de 
kortaste tidsserierna för en analys för att 
motverka trender över åren omfattar och 
beror på den övervakningsfrekvens som 
valts i enlighet med punkt 1.2 c i denna 
bilaga och har fastställts i följande tabell. 
Tidsserierna får inte överskrida 10 år. 
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Motivering 

Den föreslagna tiden synes för lång. 
 

Ändringsförslag 57 
Bilaga IV, punkt 2.3, tabellen, spalt 2, rad 1 

Övervaknings-
frekvens 

Minsta antal år Övervaknings-
frekvens 

Minsta antal år 

Årligen 14 Årligen 10 

Motivering 

Den föreslagna tiden synes för lång. 
 

Ändringsförslag 58 
Bilaga IV, punkt 2.3, tabellen, spalt 3 

Övervaknings-
frekvens 

Högsta antal år Övervaknings-
frekvens 

Högsta antal år 

Årligen 30 Årligen 15 
Halvårsvis 30 Halvårsvis 15 
Kvartalsvis 30 Kvartalsvis 15 

Motivering 

Den föreslagna tiden synes för lång. 
 

Ändringsförslag 59 
Bilaga IV, punkt 2.4 

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

(Berör inte den svenska versionen.) 
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Motivering 

Berör inte den svenska versionen. 
 

Ändringsförslag 60 
Bilaga IV, punkt 2.5 

2.5 Beslutet att försöka vända en trend 
skall också baseras på den miljömässiga 
betydelsen av den uppåtgående och 
ihållande ökningen av förorenande 
koncentrationer. Som ett rekommenderat 
värde och i enlighet med artikel 17.4 i 
direktiv 2000/60/EG skall 
utgångspunkterna för att motverka trender 
vara högst 75 % av nivån för de 
kvalitetsnormer som anges i bilaga I eller 
av det tröskelvärden som fastställts i 
enlighet med artikel 4. 

2.5 Beslutet att försöka vända en trend 
skall också baseras på den miljömässiga 
betydelsen av den uppåtgående och 
ihållande ökningen av förorenande 
koncentrationer. I enlighet med artikel 17.4 
i direktiv 2000/60/EG skall 
utgångspunkterna för att motverka trender 
vara högst 75 % av nivån för de 
kvalitetsnormer som anges i bilaga I eller 
av de grundvattenkvalitetsnormer som 
fastställts i enlighet med artikel 4. 

Motivering 

Det är inte på sin plats att tala om ”rekommendationer”. Precis som i direktiv 2000/60/EG 
måste värdet på 75 % vara bindande. 
 

Ändringsförslag 61 
Bilaga IV, punkt 2.6 

2.6 Om det finns tillgång till uppgifter 
som erhållits före det att 
övervakningsprogrammet inleddes skall 
dessa användas till att fastställa 
referenspunkter för identifiering av 
utgångspunkter för att motverka trender. 

utgår 

Motivering 

Texten har tagits med i bilaga IV punkt 1.4. 
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MOTIVERING 

Allmän bakgrund 
 
Alltsedan direktiv 80/68/EEG antogs har det funnits föreskrifter om skydd för grundvatten 
mot föroreningar. Detta direktiv upphävs 2013. Därefter skall grundvattenskyddet fortsätta att 
skötas med hjälp av ramdirektivet om vatten och det föreliggande dotterdirektivet om 
grundvatten (i artikel 17 i ramdirektivet om vatten ingår krav på ett sådant direktiv). I artikel 
17 i direktivet föreskrivs att det skall antas särskilda kriterier för bedömning av god kemisk 
grundvattenstatus och för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender, 
liksom för fastställande av utgångspunkter för att motverka trender. 
 
Förutom de principer som fastställts i artikel 17 fastställer ramdirektivet om vatten också 
grundläggande krav för skydd för grundvatten: särskilda miljömål (art. 4), övervakning av 
grundvattenstatus (art. 8), förbud mot direkta utsläpp som ett inslag i det planerade 
åtgärdsprogrammet (art. 11), särskilda föreskrifter för ”vatten som används för uttag av 
dricksvatten” (art. 7). I punkt 2 i bilaga II ges en karakteristik av grundvatten och i punkt 2 
i bilaga V ges kriterier för övervakningen av grundvattnets kvantitativa och kemiska status. 
 
Att vidmakthålla nivån på skyddet 
 
Eftersom de bägge ovannämnda rättsakterna kompletterar varandra och den ena, alltså 
direktiv 80/68/EEG, kommer att sluta gälla 2013 ställer det sig desto viktigare att övervaka 
vilken nivå som skyddet för grundvatten kommer att garanteras i fortsättningen. 
 
Föredraganden anser att ramdirektivet om vatten, kompletterat med det nya direktivet om 
skydd för grundvatten, inte kommer att erbjuda samma nivå på skyddet som direktiv 
80/68/EEG. 
 
Föredraganden lägger därför fram ett flertal ändringsförslag för att ta med inslag från det 
nuvarande grundvattendirektivet i den nya texten och slå vakt om försiktighetsprincipen, som 
är så viktig för att inte grundvattnet skall förorenas genom nya utsläpp och för att man skall 
hålla nuvarande föroreningar under kontroll. 
 
Försiktighetsprincipen 
 
Enligt försiktighetsprincipen är det viktigt att det i samband med ny lagstiftning ses till att 
förebyggandet fortsätter spela en nyckelroll vid övervakningen av grundvatten inom EU. Det 
är ägnat att väcka förvåning att principen om förebyggande, som klart inskrivits i det 
nuvarande direktivet, inte har någon motsvarighet i det förslag som nu föreligger. 
 
Enligt föredragandens syn på saken och för att slå vakt om de framsteg som redan gjorts 
måste de stadganden som ingår i direktiv 80/68/EEG (och som senast 2013 kommer att 
upphöra gälla) och handlar om hur utsläpp av farliga ämnen skall förebyggas, undvikas och 
begränsas också tas med i det nya direktivet. 
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Eftersom skadorna ofta blir omöjliga att reparera om vattnet förorenas eller dess status 
försämras har det lagts fram ändringsförslag som skall garantera att nivån på skyddet mot nya 
föroreningar kommer att bli minst lika hög som för ytvatten med mycket god kemisk status. I 
artikel 6 i förslaget måste den strikta försiktighetsprincip som fastställts i artikel 4.1 b i i 
direktiv 80/68/EEG få komma till praktiskt uttryck. 
 
Det är av särskild vikt att indirekta utsläpp i grundvatten förhindras och den frågan bör därför 
prioriteras. Samma krav måste gälla för utsläpp som förorsakats av människans verksamhet 
som för direkta utsläpp. Utsläpp tills gränsvärdet för god kemisk status är nått strider mot 
föreskrifterna i både direktiv 2000/60/EG och direktiv 80/68/EEG och kan inte tillåtas. 
 
Av försiktighetsskäl måste de tillåtna utsläppen begränsas, så att grundvatten som är relativt 
opåverkat av mänsklig verksamhet garanteras fortsatt skydd och varje försämring av det 
förhindras. 
 
Slutligen må nämnas att alla de ändringsförslag som lagts fram syftar till att garantera att 
försiktighetsprincipen kommer att fortsätta vara ett centralt inslag i övervakningen av 
grundvatten. 
 
Grundvattenkvalitetsnormer 
 
Eftersom direktivet om grundvatten är avsett att komplettera ramdirektivet om vatten vill 
föredraganden också ifrågasätta att kommissionen inte ansett det lämpligt att upprätta en 
förteckning över nya kvalitetsnormer för enhetlig tillämpning på alla grundvattenförekomster 
i hela Europa. Som ett resultat av detta föreslås det att endast sådana ämnen skall förtecknas, 
för vilka det redan finns kvalitetsnormer för hela EU. I fråga om andra ämnen bör 
medlemsstaterna fastställa tröskelvärden utgående från kriterierna i detta förslag. Mot 
bakgrund av de åtgärder som vidtas på nationell nivå kommer kommissionen sedan att besluta 
om det är lämpligt att lägga fram förslag för att utvidga förteckningen över ämnen som 
omfattas av EU-normer. 
 
Föredraganden anser inte att det räcker med detta och att argumentet om att det i avsaknad av 
uppgifter inte går att föreslå några ytterligare kvalitetsnormer för god kemisk status saknar fog 
och inte kan accepteras. I stället anser föredraganden att det bör fastställas enhetliga 
kvalitetsnormer, som skall gälla för alla medlemsstater. För att miljödumpning och 
snedvridningar av konkurrensen skall kunna undvikas måste det fastställas enhetliga normer 
för hela EU för den goda kemiska status som skall vara uppnådd senast 2015. Föredraganden 
föreslår därför att det skall finnas en klausul om obligatorisk översyn. 
 
Det åvilar Europaparlamentet och rådet att anta en förteckning över prioriterade ämnen som 
inte naturligt förekommer i grundvatten och som innebär en allvarlig risk för grundvattnet, så 
att utsläpp av dem, antingen direkta eller indirekta, enligt artikel 6.1 i detta direktiv måste 
förhindras. Denna förteckning bör ersätta förteckningarna 1 och 2 i direktiv 80/68/EEG innan 
det upphör att gälla. 
 
För detta ändamål har minimiparametrar tagits över från bilaga III. Koncentrationsvärdena 
bör baseras på överväganden om ämnenas giftighet för människan och miljön och bör 
definiera risken för förorening, alltså en övergång till dålig status. 
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Det här behövs för att uppväga att direktiv 80/68/EEG upphör att gälla 2013 och för att lägga 
grunden för att grundvatten bedöms utgående ifrån de risker det är utsatt för, i likhet med 
ytvatten enligt vad som fastställts i artikel 16 i direktiv 2000/60/EG. Principerna för 
förvaltning av avrinningsdistrikt kräver också ett helhetsbetonat synsätt. 
 
Det måste också fastställas ett övergripande gränsvärde om vi vill uppnå de normer som 
fastställts i ramdirektivet om vatten. Därför har också de totala halterna av bekämpningsmedel 
och aktiva ingredienser i dessa tagits med bland parametrarna, eftersom det ofta inte går att 
härleda föroreningen till ett enda bekämpningsmedel. 
 
Artikel 6 i förslaget ändras för att det skall kunna undvikas att indirekta utsläpp görs, varvid 
en ändring av grundvattenstatusen till god förhindras. 
 
Klassificering av grundvatten 
 
Klassificeringen av grundvatten är ytterst viktig, och därför måste det finnas klara regler för 
hur den skall göras. I förslaget måste det i väsentliga drag fastställas hur det slutgiltigt skall gå 
till när grundvattenförekomster, utgående från provtagningar, klassificeras med antingen god 
eller dålig kemisk status. 
 
Av denna anledning bör det därför klart framgå av texten att om en norm överskrids vid 
någon provtagningspunkt, då bör det göras test för att man skall få veta om resultaten gäller 
för hela grundvattenförekomsten eller inte. Om provtagningspunkten inte är representativ för 
grundvattenförekomsten eller en väsentlig del av denna, då skall den inte användas som 
beslutsunderlag vid klassificeringen. 
 
Föreskrifterna i direktiv 2000/60/EG verkar inte lämpliga. De kunde ju tolkas så, att det 
räcker med att vattnet vid en enda provtagningspunkt är dåligt för att hela 
grundvattenförekomsten skall klassas som dålig och detta är inte bra, i all synnerhet om inte 
just denna provtagningspunkt är representativ för hela grundvattenförekomsten eller en 
väsentlig del av den. 
 
Ändringarna av kommissionens förslag avser att fastställa hur det slutgiltigt skall gå till när 
grundvattenförekomster bedöms ha antingen god eller dålig kemisk status. 
 
Platser med gamla föroreningar 
 
Platser med gamla föroreningar, alltså ställen där grundvattnet blivit förorenat för länge 
sedan, har hittills inte omfattats av gemenskapslagstiftningen men förekommer nu även bland 
punktkällorna. Det torde knappast låta sig göra att få dem återställda inom den tidsrymd som 
förespeglas i ramdirektivet om vatten. 
 
Erfarenheten visar att det knappast går att återställa grundvatten på det sätt som avses i 
ramdirektivet. Kostnaderna för detta måste ses i relation till proportionalitetsprincipen och 
förebyggandet av risker. Det skulle strida mot subsidiaritetsprincipen om EU hade ingående 
föreskrifter för platser med gamla föroreningar. Kraven är alltför invecklade och beror på de 
omständigheter som råder i de enskilda fallen. 
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Frågan om hur platser med gamla föroreningar skall återställas bör regleras nationellt, och 
föreskrifterna för detta bör offentliggöras. 
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