
ZAŁĄCZNIK I

DOBRY STAN CHEMICZNY — NORMY JAKOŚCI
WÓD PODZIEMNYCH

A. Klasyfikacja i ocena stanu zagrożonych części wód podziemnych

Po przedłożeniu wyników oceny i klasyfikacji poszczególnych punktów pomiarowych na podstawie prze-
pisów art. 3 ust. 1, 2 i 3 niniejszej dyrektywy należy przeprowadzić klasyfikację zagrożonej części wód
podziemnych lub zagrożonej grupy wód podziemnych zgodnie z art. 5 dyrektywy 2000/60/WE.

Odpowiednie testy przeprowadza się w górnej części warstwy wodonośnej.

B. Normy jakości dla dobrego stanu chemicznego

Zanieczyszczenie Normy jakości (1), (2) Uwagi

Azotany 50 mg/l

Składniki czynne pestycy-
dów, w tym ich istotne meta-
bolity, produkty rozpadu i
reakcji (3)

0,1 μg/l Norma jakości wód podziemnych ma zastosowanie do
wszystkich części wód podziemnych, z wyjątkiem tych, w
przypadku których normy dotyczące wody pitnej odnoszące
się do pestycydów i ich istotnych metabolitów są surowsze
niż 0,1 μg/l. Dla tych obszarów stosuje się standardy dla
wody pitnej. Całkowite stężenie pestycydów i ich metaboli-
tów we wszystkich częściach wód podziemnych nie może
przekraczać 0,5 μg/l.

Ogólne stężenia pestycydu /
metabolitu

0,5 μg/l

(1) Jeżeli w odniesieniu do części wód podziemnych uważa się, że normy jakości wód podziemnych mogłyby skutkować nieosiągnięciem
celów środowiskowych określonych w art. 4 dyrektywy 2000/60/WE dla powiązanych wód powierzchniowych lub prowadzić do
znaczącego pogorszenia jakości ekologicznej lub chemicznej tych wód albo do znaczącego naruszenia ekosystemów lądowych, które są
bezpośrednio zależne od danej części wód podziemnych, zostaną ustanowione surowsze normy jakości wód podziemnych zgodnie z art. 5 i
załącznikiem IV do niniejszej dyrektywy.

(2) Zgodność z normami ocenia się zgodnie z sekcją 2.4.5 załącznika V do dyrektywy 2000/60/WE, art. 6 niniejszej dyrektywy oraz
ustawodawstwem Wspólnoty, z którego zostały wyprowadzone normy.

(3) Pestycydy dotyczą środków ochrony roślin i produktów biobójczych, zgodnie z definicją zawartą w odpowiednio art. 2 dyrektywy 91/
414/EWG i art. 2 dyrektywy 98/8/WE.

ZAŁĄCZNIK II

WSPÓLNE KRYTERIA USTANAWIANIA NORM JAKOŚCI
DO OCENY STANU CHEMICZNEGO

WÓD PODZIEMNYCH

1. Państwa Członkowskie ustalają normy jakości wód podziemnych w oparciu o następujące kwestie:

a) charakterystyka części lub grupy wód podziemnych, w odniesieniu do których normy jakości
będą obowiązywać,

b) właściwości danych zanieczyszczeń oraz

c) położenie punktów pomiarowych.
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