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KOMMISJONSDIREKTIV 2014/80/EU 

av 20. juni 2014 

om endring av vedlegg II til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF om vern av 

grunnvann mot forurensning og forringelse(*) 

EUROPAKOMMISJONEN HAR — 

under henvisning til traktaten om Den europeiske unions virkemåte, 

under henvisning til europaparlaments- og rådsdirektiv 2006/118/EF av 12. desember 2006 om vern av grunnvann mot 

forurensning og forringelse(1), særlig artikkel 8, og 

ut fra følgende betraktninger: 

1) På grunnlag av første gjennomgåelse i henhold til artikkel 10 i direktiv 2006/118/EF foreligger det ikke tilstrekkelige 

opplysninger til å fastsette nye kvalitetsstandarder for grunnvann i vedlegg I til nevnte direktiv for forurensende stoffer, 

men det er nødvendig å gjøre tekniske tilpasninger i direktivets vedlegg II i samsvar med artikkel 8 i nevnte direktiv. 

2) Det må benyttes felles prinsipper for fastsettelse av bakgrunnsnivåer for å gjøre det lettere å sammenligne terskelverdier. 

3) Det er en betydelig mulighet for at nitrogen og fosfor i grunnvannet kan utgjøre en eutrofieringsrisiko for tilknyttet 

overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land. Når medlemsstater fastsetter terskelverdier bør de, foruten 

nitrater, som allerede er oppført i vedlegg I til direktiv 2006/118/EF, og ammonium, som er oppført i vedlegg II til 

nevnte direktiv, også ta hensyn til nitritter som bidragsyter til samlet mengde nitrogen, og samlet mengde fosfor, enten 

som sådan eller som fosfater. 

4) Behovet for å innhente og reagere på nye opplysninger om andre stoffer som utgjør en mulig risiko, bør erkjennes. Det bør 

derfor utarbeides en overvåkingsliste over forurensende stoffer i grunnvann innenfor rammen av den felles strategien for 

gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF(2) for å øke tilgjengeligheten av overvåkingsdata om 

stoffer som utgjør en risiko eller mulig risiko for grunnvannsforekomster, og dermed gjøre det lettere å identifisere stoffer, 

herunder nye forurensende stoffer som gjør det nødvendig å fastsette kvalitetsstandarder for grunnvann eller terskelverdier. 

5) Opplysningene som medlemsstatene har framlagt om forurensende stoffer og indikatorer som det er fastsatt terskelverdier 

for, særlig når det gjelder metoder for vurdering av grunnvannets kjemiske tilstand, har i de første forvaltningsplanene for 

nedbørfelt vist seg å ikke være tilstrekkelige til å sikre korrekt forståelse og sammenligning av resultatene. De relevante 

kravene som gjelder opplysningene som skal legges fram, bør presiseres og suppleres for å sikre åpenhet i vurderingen. 

Opplysningene som legges fram, vil også gjøre det lettere å sammenligne resultater av vurderinger av kjemisk tilstand i 

ulike medlemsstater og bidra til en mulig framtidig harmonisering av metoder for fastsettelse av terskelverdier for 

grunnvann. 

6) Direktiv 2006/118/EF bør derfor endres. 

7) Tiltakene fastsatt i dette direktiv er i samsvar med uttalelse fra komiteen nedsatt ved artikkel 9 i direktiv 

2006/118/EF — 

VEDTATT DETTE DIREKTIV: 

Artikkel 1 

Vedlegg II til direktiv 2006/118/EF endres i samsvar med vedlegget til dette direktiv. 

  

(*)  Denne unionsrettsakten, kunngjort i EUT L 182 av 21.6.2014, s. 52, er omhandlet i EØS-komiteens beslutning nr. 67/2015 av 20. mars 2015 

om endring av EØS-avtalens vedlegg XX (Miljø), se EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende nr. 29 av 19.5.2016, s. 52. 

(1) EUT L 372 av 27.12.2006, s. 19. 

(2) Europaparlaments- og rådsdirektiv 2000/60/EF av 23. oktober 2000 om fastsettelse av en ramme for fellesskapstiltak på området 

vannpolitikk (EFT L 327 av 22.12.2000, s. 1). 
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Artikkel 2 

1.  Medlemsstatene skal sette i kraft de lover og forskrifter som er nødvendige for å etterkomme dette direktiv, senest 

24 måneder etter datoen for dette direktivs ikrafttredelse. De skal umiddelbart oversende Kommisjonen teksten til disse 

bestemmelsene. 

Når disse bestemmelsene vedtas av medlemsstatene, skal de inneholde en henvisning til dette direktiv, eller det skal vises til 

direktivet når de kunngjøres. Nærmere regler for henvisningen fastsettes av medlemsstatene. 

2.  Medlemsstatene skal oversende Kommisjonen teksten til de viktigste internrettslige bestemmelser som de vedtar på det 

området dette direktiv omhandler. 

Artikkel 3 

Dette direktiv trer i kraft den 20. dag etter at det er kunngjort i Den europeiske unions tidende. 

Artikkel 4 

Dette direktiv er rettet til medlemsstatene. 

Utferdiget i Brussel, 20. juni 2014. 

 For Kommisjonen 

 José Manuel BARROSO 

 President 

 _____  
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VEDLEGG 

I vedlegg II til direktiv 2006/118/EF gjøres følgende endringer: 

1)  I del A skal nr. 3 lyde: 

«3)  Når forhøyede bakgrunnsnivåer av stoffer eller ioner eller deres indikatorer forekommer av naturlige hydrogeologiske 

årsaker, skal disse bakgrunnsnivåene i den aktuelle grunnvannsforekomsten tas hensyn til når terskelverdiene 

fastsettes. Når bakgrunnsnivåer fastsettes, skal det tas hensyn til følgende prinsipper: 

a)  Fastsettelse av bakgrunnsnivåer bør være basert på beskrivelsen av grunnvannsforekomster i samsvar med 

vedlegg II til direktiv 2000/60/EF og på resultatene fra grunnvannsovervåking i samsvar med vedlegg V til nevnte 

direktiv. I overvåkingsstrategien og ved tolking av dataene bør det tas hensyn til at strømningsforhold og 

grunnvannkjemi varierer i side- og høyderetning. 

b)  Dersom det foreligger bare begrensede overvåkingsdata om grunnvann, bør det samles inn flere data, og i 

mellomtiden bør bakgrunnsnivåer fastsettes på grunnlag av denne begrensede mengden overvåkingsdata, 

eventuelt ved hjelp av en forenklet metode med en delmengde av prøver der indikatorene ikke viser påvirkning 

fra menneskelig virksomhet. Det bør også tas hensyn til opplysninger om geokjemiske overføringer og prosesser, 

dersom slike foreligger. 

c)  Dersom det ikke foreligger tilstrekkelige overvåkingsdata om grunnvann og opplysningene om geokjemiske 

overføringer og prosesser er mangelfulle, bør det samles inn ytterligere data og opplysninger, og i mellomtiden bør 

bakgrunnsnivåer beregnes, eventuelt på grunnlag av statistiske referanseresultater for samme type vannførende sjikt i 

andre områder der det foreligger tilstrekkelige overvåkingsdata.» 

2)  I del B nr. 1 tilføyes følgende: 

 «Nitritter 

 Fosfor (samlet mengde) / fosfater(*) 

  

(*) Medlemsstater kan beslutte å fastsette terskelverdier for enten fosfor (samlet mengde) eller fosfater.» 

3)  Del C skal lyde: 

«Del C 

Opplysninger som medlemsstatene skal framlegge om forurensende stoffer og deres indikatorer som det er fastsatt 

terskelverdier for 

 Forvaltningsplanene for nedbørfelter som medlemsstatene skal framlegge i henhold til artikkel 13 i direktiv 2000/60/EF, 

skal omfatte opplysninger om hvordan framgangsmåten fastsatt i del A i dette vedlegg er fulgt. 

 Særlig skal medlemsstatene sende inn 

a)  opplysninger om hver av grunnvannsforekomstene eller gruppene av grunnvannsforekomster som er karakterisert som 

truet, herunder 

i)  forekomstenes størrelse, 

ii)  hvert enkelt forurensende stoff eller hver enkelt forurensningsindikator som fører til at grunnvannsforekomster 

karakteriseres som truet, 

iii)  miljøkvalitetsmålene som risikoen er knyttet til, herunder faktisk eller potensiell rettmessig bruk av grunnvanns-

forekomsten eller grunnvannsforekomstens funksjoner og forholdet mellom grunnvannsforekomstene og tilknyttet 

overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land, 

iv)  når det gjelder naturlig forekommende stoffer, de naturlige bakgrunnsnivåene i grunnvannsforekomstene, 

v)  opplysninger om overskridelsene dersom terskelverdiene er overskredet. 

b)  terskelverdiene, enten de får anvendelse på nasjonalt plan, for et nedbørfeltdistrikt eller den del av et internasjonalt 

nedbørfeltdistrikt som ligger innenfor en medlemsstats territorium, eller for en grunnvannsforekomst eller gruppe av 

grunnvannsforekomster, 
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c)  forholdet mellom terskelverdiene og hver av følgende: 

i)  når det gjelder naturlig forekommende stoffer, bakgrunnsnivåene, 

ii)  tilknyttet overflatevann og direkte avhengige økosystemer på land, 

iii)  miljøkvalitetsmålene og andre standarder for vern av vann på nasjonalt plan, unionsplan eller internasjonalt plan, 

iv)  alle relevante opplysninger om de forurensende stoffenes toksikologi, økotoksikologi, persistens, bioakkumule-

ringspotensial og spredningstendens. 

d)  metoden for fastsettelse av bakgrunnsnivåer på grunnlag av prinsippene fastsatt i del A nr. 3. 

e)  årsakene til at det ikke er fastsatt terskelverdier for de forurensende stoffene og indikatorene som er identifisert i del B. 

f)  viktige deler av vurderingen av grunnvannets kjemiske tilstand, herunder nivået, metoden og perioden for aggregering 

av overvåkingsresultatene, definisjonen av akseptabel grad av overskridelse og metoden for å beregne den, i samsvar 

med artikkel 4 nr. 2 bokstav c) i) og med nr. 3 i vedlegg III. 

Dersom noen av dataene nevnt i bokstav a)–f) ikke inngår i forvaltningsplanene for nedbørfelter, skal medlemsstatene angi 

årsakene til dette i disse planene.» 

 __________  


