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FRAMKVÆMDASTJÓRN EVRÓPUSAMBANDSINS HEFUR,

með hliðsjón af sáttmálanum um starfshætti Evrópusambandsins,

með hliðsjón af tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/118/EB frá 12. desember 2006 um verndun grunnvatns gegn 
mengun og spillingu (1), einkum 8. gr.,

og að teknu tilliti til eftirfarandi:

1) Á grundvelli fyrstu endurskoðunar skv. 10 gr. tilskipunar 2006/118/EB eru ekki nægar upplýsingar fyrir hendi um 
mengunarefni til þess að setja nýjar gæðakröfur fyrir grunnvatn í I. viðauka við þá tilskipun en tæknilegar aðlaganir í 
samræmi við 8. gr. þeirrar tilskipunar eru nauðsynlegar í II. viðauka við hana.

2) Nauðsynlegt er að beita sameiginlegum meginreglum við ákvörðun á bakgrunnsgildum í því skyni að bæta 
samanburðarhæfi viðmiðunargilda.

3) Köfnunarefni og fosfór í grunnvatni geta skapað verulega áhættu á ofauðgun í tengdu yfirborðsvatni og landvistkerfum 
sem eru háð því beint. Auk nítrata, sem nú þegar eru tilgreind í I. viðauka við tilskipun 2006/118/EB, og ammóníums, 
sem er tilgreint í II. viðauka við þá tilskipun, ættu aðildarríki að taka tillit til nítrata, sem eiga hlutdeild í heildarmagni 
köfnunarefnis og heildarmagni fosfórs, annaðhvort sem slík eða sem fosföt, þegar viðmiðunargildi eru fastsett.

4) Viðurkenna ætti þörfina fyrir að komast yfir og bregðast við nýjum upplýsingum varðandi önnur efni sem hafa 
hugsanlega áhættu í för með sér. Í samræmi við sameiginlegu framkvæmdaáætlunina í tengslum við tilskipun 
Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB (2) ætti þess vegna að taka saman vöktunarskrá fyrir mengunarefni í grunnvatni 
í því skyni að auka aðgengi að vöktunargögnum um efni sem skapa áhættu eða hugsanlega áhættu fyrir grunnvatnshlot 
og þar með auðvelda tilgreiningu á efnum, þ.m.t. nýtilkomnum mengunarefnum, sem fastsetja ætti gæðakröfur eða 
viðmiðunargildi fyrir að því er varðar grunnvatn.

5) Upplýsingarnar sem aðildarríki létu í té um mengunarefni og vísa sem viðmiðunargildi hafa verið sett fyrir, einkum 
að því er varðar aðferðirnar sem tengjast mati á efnafræðilegu ástandi grunnvatnsins, reyndust ekki nægja í fyrstu 
stjórnunaráætlununum fyrir vatnasviðaumdæmi til að tryggja réttan skilning og samanburð á niðurstöðum. Til þess 
að tryggja að matið sé gagnsætt ættu viðkomandi kröfur um upplýsingarnar, sem ber að leggja fram, að vera skýrari 
og ítarlegri. Veittar upplýsingar myndu einnig auðvelda samanburð á niðurstöðum mats á efnafræðilegu ástandi 
meðal aðildarríkjanna og stuðla að mögulegri framtíðarsamræmingu aðferða við fastsetningu viðmiðunargilda fyrir 
grunnvatn.

6) Því ber að breyta tilskipun 2006/118/EB til samræmis við það.

7) Ráðstafanirnar, sem kveðið er á um í þessari tilskipun, eru í samræmi við álit nefndarinnar sem komið var á fót skv. 
9. gr. tilskipunar 2006/118/EB.

SAMÞYKKT TILSKIPUN ÞESSA:

1. gr.

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 2006/118/EB er breytt í samræmi við viðaukann við þessa tilskipun.

(*)  Þessi ESB-gerð birtist í Stjtíð. ESB L 182, 21.6.2014, bls. 52. Hennar var getið í ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 67/2015 frá 20. mars 2015 
um breytingu á XX. viðauka (Umhverfismál) við EES-samninginn, bíður birtingar.

(1) Stjtíð. ESB L 372, 27.12.2006, bls. 19.
(2) Tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2000/60/EB frá 23. október 2000 um aðgerðaramma Bandalagsins um stefnu í vatnsmálum (Stjtíð. EB L 327, 

22.12.2000, bls. 1).

TILSKIPUN FRAMKVÆMDASTJÓRNARINNAR 2014/80/ESB

frá 20. júní 2014

um breytingu á II. viðauka við tilskipun Evrópuþingsins og ráðsins 2006/118/EB um verndun 
grunnvatns gegn mengun og spillingu (*)
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2. gr.

1.  Aðildarríkin skulu samþykkja nauðsynleg lög og stjórnsýslufyrirmæli til að fara að tilskipun þessari eigi síðar en  
24 mánuðum frá gildistöku hennar. Þau skulu þegar í stað senda framkvæmdastjórninni texta þessara ákvæða.

Þegar aðildarríkin samþykkja þessi ákvæði skal vera í þeim tilvísun í þessa tilskipun eða þeim fylgja slík tilvísun þegar þau 
eru birt opinberlega. Aðildarríkin skulu setja nánari reglur um slíka tilvísun.

2.  Aðildarríkin skulu senda framkvæmdastjórninni helstu ákvæði úr landslögum sem þau samþykkja um málefni sem 
tilskipun þessi nær til.

3. gr.

Tilskipun þessi öðlast gildi á tuttugasta degi eftir að hún birtist í Stjórnartíðindum Evrópusambandsins.

4. gr.

Tilskipun þessari er beint til aðildarríkjanna.

Gjört í Brussel 20. júní 2014.

 Fyrir hönd framkvæmdastjórnarinnar,

 José Manuel BARROSO

 forseti.

______
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VIÐAUKI

Ákvæðum II. viðauka við tilskipun 2006/118/EB er breytt sem hér segir:

1)  Í stað 3. liðar í A-hluta komi eftirfarandi:

„3)  Ef bakgrunnsgildi efna eða jóna eða vísa þeirra hækka vegna náttúrulegra, vatnajarðfræðilegra ástæðna skal taka tillit til þessara 
bakgrunnsgilda í viðkomandi grunnvatnshloti þegar viðmiðunargildi eru fastsett. Við ákvörðun á bakgrunnsgildum skal taka tillit 
til eftirfarandi meginreglna:

a)  Ákvörðun á bakgrunnsgildum skal byggjast á lýsingu á eiginleikum grunnvatnshlota í samræmi við II. viðauka við tilskipun 
2000/60/EB og á niðurstöðum úr vöktun grunnvatns í samræmi við V. viðauka við þá tilskipun. Í vöktunaráætluninni og við 
túlkun gagnanna skal taka tillit til þeirrar staðreyndar að rennslisskilyrði og efnafræði grunnvatns er breytileg eftir láréttri og 
lóðréttri stöðu.

b)  Í tilvikum þar sem takmörkuð vöktunargögn fyrir grunnvatn eru fyrir hendi skal afla frekari gagna og í millitíðinni skal 
ákvarða bakgrunnsgildi á grundvelli þessara takmörkuðu vöktunargagna, eftir því sem við á, með einfaldaðri aðferð þar sem 
notast er við hlutmengi úr sýnum þar sem vísar sýna að áhrif frá starfsemi manna séu ekki fyrir hendi. Einnig skal taka mið 
af upplýsingum um jarðefnafræðilega flutninga og vinnslu, ef þær liggja fyrir.

c)  Í tilvikum þar sem vöktunargögn fyrir grunnvatn eru ófullnægjandi og upplýsingar um jarðefnafræðilega flutninga og vinnslu 
reynast lélegar skal afla fleiri gagna og upplýsinga og í millitíðinni skal ákvarða bakgrunnsgildi á grundvelli, þar sem það á 
við, niðurstaðna tölfræðilegra viðmiðana fyrir sömu tegundir veita á öðrum svæðum þar sem næg gögn liggja fyrir.“

2)  Í 1. lið B. hluta bætast eftirfarandi liðir við:

 „Nítrít

 Fosfór (heildarmagn)/Fosföt (*)”

(*) Aðildarríki geta ákveðið að fastsetja viðmiðunargildi annaðhvort fyrir fosfór (heildarmagn) eða fosföt.

3)  Í stað C-hluta komi eftirfarandi:

 „C-hluti

 Upplýsingar sem aðildarríkin eiga að veita með tilliti til mengunarefna og vísa þeirra sem viðmiðunargildi hafa verið 
fastsett fyrir

 Í stjórnunaráætlunum fyrir vatnasviðaumdæmi, sem leggja skal fram í samræmi við 13. gr. tilskipunar 2000/60/EB, skulu aðildarríkin 
taka með upplýsingar um það hvernig málsmeðferðinni, sem sett er fram í A-hluta þessa viðauka, hefur verið fylgt.

 Aðildarríkin skulu einkum veita:

a)  upplýsingar varðandi hvert grunnvatnshlot eða hópa grunnvatnshlota sem eru talin í áhættu, þ.m.t. eftirfarandi:

i.  stærð hlotanna,

ii.  hvert mengunarefni eða mengunarvísi sem gera það að verkum að grunnvatnshlotin eru talin í áhættu,

iii.  umhverfisgæðamarkmiðin sem tengjast áhættunni, þ.m.t. raunveruleg eða hugsanleg réttmæt notkun eða starfsemi 
grunnvatnshlotsins, og tengslin milli grunnvatnshlotanna og tengds yfirborðsvatns og landvistkerfa sem eru háð því beint,

iv.  ef um er að ræða efni sem koma fyrir í náttúrunni: náttúruleg bakgrunnsgildi í grunnvatnshlotunum,

v.  upplýsingar um tilvik þar sem farið er yfir viðmiðunargildi.

b)  Upplýsingar um viðmiðunargildi, hvort sem þau gilda á landsvísu, fyrir vatnasviðaumdæmi eða fyrir hluta af alþjóðlegu vatna-
sviðaumdæmi, sem fellur innan yfirráðasvæðis aðildarríkis, eða fyrir grunnvatnshlot eða hóp grunnvatnshlota.
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c)  Upplýsingar um tengslin milli viðmiðunargildanna og eftirfarandi:

i.  bakgrunnsgilda ef um er að ræða efni sem koma fyrir í náttúrunni,

ii.  tengds yfirborðsvatns og landvistkerfa sem eru háð því beint,

iii.  umhverfisgæðamarkmiðanna og annarra staðla fyrir vatnsvernd sem eru fyrir hendi á vettvangi Sambandsins og á 
landsbundnum og alþjóðlegum vettvangi,

iv.  allra viðeigandi upplýsinga sem varða eiturefnafræði, visteiturefnafræði, þrávirkni, hugsanlega uppsöfnun í lífverum og 
tilhneigingu mengunarefna til að dreifast.

d)  Upplýsingar um aðferðafræðina sem notuð er við ákvörðun bakgrunnsgilda á grundvelli meginreglnanna sem settar eru fram í  
3. lið A-hluta.

e)  Ástæður fyrir því að viðmiðunargildi hafa ekki verið fastsett fyrir mengunarefnin og vísana sem eru tilgreindir í B-hluta.

f)  Lykilatriði matsins á efnafræðilegu ástandi grunnvatnsins, þ.m.t. gildi, aðferð og tímabil samantektar á niðurstöðum vöktunar, 
skilgreining á ásættanlegum mörkum þegar farið er yfir viðmiðunargildi og aðferðina sem er notuð til að reikna það, í samræmi 
við i. lið c-liðar í 2. mgr. 4. gr. og 3. lið III. viðauka.

Ef gögnin sem um getur í a- til f-lið eru ekki fyrir hendi í stjórnunaráætlununum fyrir vatnasviðaumdæmi skulu aðildarríki gefa 
ástæður þess í þessum áætlunum.“

____________




