Директива Ради 91 / 676 / ЄЕС від 12 грудня 1991 року стосовно охорони
вод від забруднення спричиненого нітратами з сільськогосподарських
джерел
Ця Директива ставить своєю метою зменшення або запобігання
забрудненню води, спричиненого застосуванням та зберіганням неорганічних
добрив та гною на сільськогосподарських угіддях, як для захисту постачання
питної води, так і для запобігання більш широким збиткам навколишньому
середовищу у формі євтрофікації прісної та морської води. Країни - члени
Співтовариства повинні ідентифікувати водойми, яким завдано реальної чи
може бути завдано потенційної шкоди від забруднення нітратами
поверхневих прісних вод, грунтових вод, прісноводних озер, прибережних та
морських вод.
До грудня 1993 року всі відомі ділянки землі, з яких відбувається стік у
такі водойми та їх забруднення, повинні бути визначені країнами - членами
Співтовариства як "Уразливі зони". До грудня 1995 року необхідно
виробити, а до 1999 року - впровадити в життя Програму(и) дій для
уразливих зон або їх частин.
Кожна країна - член Співтовариства повинна до грудня 1993 року
виконати однорічну програму моніторингу поверхневих та грунтових вод,
яку необхідно надалі повторювати один раз на чотири - вісім років. Країни члени Співтовариства повинні раз на чотири роки подавати до Комісії
результати програми моніторингу та іншу інформацію.
ДИРЕКТИВА РАДИ
91/676/ЄЕС від 12 грудня 1991 року
стосовно охорони вод від забруднення, спричиненого нітратами з
сільськогосподарських джерел
РАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО СПІВТОВАРИСТВА
Поважаючи Договір про утворення Європейського Економічного
Співтовариства, і зокрема статтю 130s цього Договору,
Поважаючи пропозицію Комісії,
Поважаючи думку Європейського Парламенту,
Поважаючи думку Комітету з Економічних та Соціальних Питань,

…
Беручи до уваги необхідність моніторингу водойм та застосування
рекомендованих методів вимірювання азотних сполук для забезпечення
ефективності вжитих заходів;

…
ПРИЙНЯЛА ЦЮ ДИРЕКТИВУ:

…
Стаття 5

…
6.
Країни - члени Співтовариства повинні виробити та впровадити в
життя необхідні програми моніторингу заради досягнення ефективності
програм робіт, прийнятих для досягнення цілей, поставлених в цій Статті.
Країни - члени Співтовариства, які застосовують Статтю 5 на всій своїй
території, повинні проводити моніторинг вмісту нітратів у водах
(поверхневих та грунтових водах) в обраних точках вимірювання, який
зробить можливим визначення ступеню забруднення води нітратами з
сільськогосподарських джерел.

…
Стаття 6
1.
В цілях визначення та перегляду визначення уразливих зон,
країни - члени Співтовариства повинні:
(а)

у двохрічний термін після оприлюднення цієї Директиви
забезпечити моніторинг концентрації нітратів у прісних водах на
протязі одного року:
(і)

у створах по відбору проб поверхневих вод, встановлених у
відповідності з вимогами Статті 5 (4) Директиви
75/440/ЄЕС, та/або у інших створах по відбору проб, які є
репрезентативними по відношенню до поверхневих вод
країн -членів Співтовариства, - принаймні щомісячно та
частіше під час повеней;

(іі)

(b)

у пунктах по відбору проб, які є репрезентативними по
відношенню до запасів підземних вод країн - членів
Співтовариства, - через регулярні інтервали та враховуючи
вимоги Директиви 80/778/ЄЕС;

повторювати програму моніторингу, описану в частині (а),
принаймні раз на чотири роки за виключенням тих пунктів
пробовідбору, де концентрація нітратів не перевищувала 25 мг/л
в усіх попередніх пробах і не з"явилося жодних нових факторів,
які могли б підвищити вміст нітратів; в такому випадку програму
моніторингу потрібно повторювати лише один раз на вісім років;

…
Стаття 7
Керівництва по проведенню моніторингу, описаного в Статтях 5 та 6,
можуть бути вироблені у відповідності з процедурою, викладеною у Статті 9.

…
ДОДАТОК V
Інформація, яку слід включити у звіти, про які йде мова у Статті 10

…
3.
Короткий виклад результатів моніторингу, отриманих відповідно
до вимог Статті 6, включаючи виклад підстав для визначення кожної
уразливої зони і для будь-якої зміни чи доповнення до визначення уразливих
зон.
4.
Короткий виклад програм робіт, розроблених відповідно до
вимог Статті 5, і зокрема:

…
(d) короткий виклад результатів програм моніторингу, впровадження
яких передбачено Статтею 5 (6);

…

