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VARSTVO VODA IN GOSPODARJENJE Z NJIMI

Voda je osnovni pogoj za življenje ljudi, živali in rastlin ter nepogrešljiv vir za gospodarstvo.
Varstvo voda in gospodarjenje z njimi pa se ne smeta ustaviti na državni meji. Zakonodaja
EU o vodah je bila preoblikovana leta 2000, ko je bila sprejeta okvirna direktiva o vodah in
z njo uveden celosten pristop k upravljanju in varovanju površinskih in podzemnih voda na
podlagi povodij. Direktivo dopolnjujejo mednarodne pogodbe in zakonodaja, ki se nanašajo
na količino in kakovost vode ter onesnaževanje voda.

PRAVNA PODLAGA

Členi od 191 do 193 Pogodbe o delovanju Evropske unije (PDEU)

DOSEŽKI

A. Okvirna direktiva o vodah
Evropska vodna politika je s sprejetjem okvirne direktive o vodah (2000/60/ES) doživela
prestrukturiranje. Okvirna direktiva o vodah določa okvir za varstvo celinskih površinskih
voda, somornic, obalnih voda in podtalnice, da bi preprečili in zmanjšali onesnaženje,
spodbujali trajnostno rabo vode, zaščitili vodno okolje, izboljšali stanje vodnih ekosistemov
ter ublažili posledice poplav in suš. Z uporabo načrtov upravljanja povodij naj bi dosegli
dobro okoljsko stanje vseh voda, razen tistih, za katere veljajo posebna odstopanja. Iz štirih
doslej objavljenih poročil o izvajanju (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670
in COM(2015)0120) je razvidno, da je bil pri doseganju tega cilja dosežen precejšen napredek,
končna uspešnost pa bo odvisna od tega, koliko bodo države članice pri tem ambiciozne in ali
bodo razumno in merljivo izvajale svoje načrte iz leta 2015. Leta 2007 je Komisija uvedla sistem
WISE (evropski informacijski sistem za vode), instrument za zbiranje in izmenjavo podatkov in
informacij na ravni EU ter za spremljanje onesnaževal, izpuščenih v površinske vode ali vodno
okolje.
Še vedno pa obstajajo ovire za boljšo zaščito vodnih virov EU. Komisija jih je opredelila
v svojem sporočilu z dne 18. julija 2007 z naslovom „Obravnavanje izziva pomanjkanja
vode in suše v Evropski uniji“ (COM(2007)0414). Leta 2012 je objavila načrt za varovanje
evropskih vodnih virov (COM(2012)0673), s katerim naj bi zagotovili razpoložljivost dovolj
kakovostne vode za vse vrste legitimne uporabe z boljšim izvajanjem sedanje vodne politike
EU, vključevanjem ciljev vodne politike na druga področja politike in zapolnjevanjem vrzeli v
sedanjem okviru. V zvezi s slednjim je v načrtu predvideno, da bi države članice uvedle izračune
porabe vode in cilje glede učinkovite porabe vode ter da bi razvili standarde EU za ponovno
uporabo vode.
1. Podtalnica. V EU se 75% pitne vode pridobi iz podtalnice, zato industrijsko onesnaževanje,

odlagališča odpadkov in kmetijstvo močno ogrožajo zdravje. Okvirna direktiva o vodah
prispeva k zaščiti podtalnice pred vsemi oblikami onesnaženja in predvideva vzpostavitev

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0670:EN:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:SL:PDF
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mrež za spremljanje njenega stanja. V Direktivi 2006/118/ES o varstvu podzemne vode so
določena posebna merila za ocenjevanje dobrega kemijskega stanja, določitev pomembnih
in stalno naraščajočih trendov ter opredelitev izhodiščnih točk za obračanje trendov.
Vseeno pa mejne vrednosti vseh onesnaževal določajo države članice, razen nitratov in
pesticidov, katerih mejne vrednosti določa posebna zakonodaja EU.

2. Pitna voda. Direktiva Sveta 98/83/ES določa poglavitne standarde kakovosti za vodo,
namenjeno za prehrano ljudi. Zahteva, da države članice z metodo mest vzorčenja redno
spremljajo kakovost vode, ki jo ljudje uživajo. Države članice lahko na svojem ozemlju
uvedejo dodatne posebne zahteve, vendar le, če s tem določijo višje standarde. Direktiva
zahteva tudi redno obveščanje potrošnikov. Poleg tega je treba vsaka tri leta sporočiti
Komisiji podatke o kakovosti pitne vode. Leta 2013 je bila sprejeta Direktiva Sveta
2013/51/Euratom o določitvi zahtev za varstvo zdravja prebivalstva pred radioaktivnimi
snovmi v vodi, namenjeni za porabo človeka, da bi obstoječe določbe uskladili s Pogodbo
Euratom.

3. Kopalne vode. Komisija je februarja 2006 sprejela novo direktivo o kopalnih vodah
(2006/7/EC). Z njo naj bi povečali javno zdravje in varstvo okolja, in sicer z določitvijo
ukrepov za spremljanje in razvrstitev kopalnih voda (v štiri kategorije), vključena pa je v
okvirno direktivo o vodah.p Določa tudi obširno obveščanje javnosti – Komisija je zato
leta 2011 sprejela sklep o določitvi simbola za obveščanje javnosti o razvrstitvi kopalnih
voda in vsakršni prepovedi ali odsvetovanju kopanja (2011/321/EU). Komisija in Evropska
agencija za okolje vsako leto objavita zbirno poročilo o kakovosti kopalnih voda.

4. Čiščenje komunalne odpadne vode. Namen Direktive 91/271/EGS o čiščenju komunalne
odpadne vode (kakor je bila spremenjena z Direktivo 98/15/ES) je zavarovati okolje
pred škodljivimi učinki izpustov komunalne odpadne vode in industrijskih izpustov.
Določa minimalne standarde in časovne razporede za zbiranje, čiščenje in izpust odpadne
komunalne vode, uvaja nadzor nad odlaganjem blata iz čistilnih naprav in zahteva opustitev
odlaganja tega blata v morje. Iz osmega poročila o izvajanju direktive o čiščenju komunalne
odpadne vode iz leta 2016 je razvidno, da so bile v EU-15 dosežene visoke ravni skladnosti.
V EU-13 so pri tem še vedno znatne vrzeli, zlasti glede čiščenja. Da bo v doglednem času
dosežena popolna skladnost, je treba okrepiti ukrepanje in naložbe. V sedmem okoljskem
akcijskem programu in načrtu za varovanje evropskih vodnih virov je poudarjen pomen
zbiranja in čiščenja komunalne odpadne vode.

5. Strategije proti kemičnemu onesnaževanju površinskih voda. Zakonodaja iz 70. in 80.
let prejšnjega stoletja, ki je določala ukrepe proti kemičnemu onesnaževanju površinskih
voda, je prenehala veljati leta 2012, nadomestile pa so jo določbe okvirne direktive o
vodah. V skladu s temi je bilo treba na ravni EU vzpostaviti seznam prednostnih snovi, ki
pomenijo znatno tveganje za vodno okolje, ali tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju,
skupaj s podrazredom prednostnih nevarnih snovi. Z Direktivo 2008/105/ES (direktiva o
okoljskih standardih kakovosti), ki je nadomestila Odločbo Komisije št. 2455/2001/ES, je
bil oblikovan seznam 33 prednostnih snovi in 8 drugih onesnaževal površinskih voda. Z
Direktivo 2013/39/EU o spremembi je bilo na seznam dodanih 12 novih snovi, uvedena pa
je bila tudi obveznost Komisije, da oblikuje dodaten seznam snovi, ki jih je treba spremljati
v vseh državah članicah (nadzorni seznam), s čimer bi podprli prihodnje preglede seznama
prednostnih snovi.

6. Direktiva o nitratih. Varstvo voda pred onesnaževanjem z nitrati iz kmetijskih virov
opredeljujeta Direktiva 91/676/EGS (direktiva o nitratih) in Uredba (ES) št. 1882/2003, ki
zahtevata, da države članice vsake štiri leta Komisiji posredujejo poročilo s podrobnimi

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0083
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=uriserv%3AOJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/ALL/?uri=CELEX%3A31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX%3A31998L0015
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
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podatki o kodeksih dobre kmetijske prakse, območjih, občutljivih na nitrate, in spremljanju
voda ter povzetke akcijskih programov. Namen obeh predpisov je obvarovati pitno vodo in
preprečiti škodo zaradi evtrofikacije, ki jo omejuje tudi Uredba (ES) št. 648/2004, ki določa
količino fosfatov v detergentih za pranje perila in strojno pomivanje posode. Čeprav zadnje
poročilo o izvajanju (COM(2013)0683) kaže, da se pritiski iz kmetijstva zmanjšujejo, je v
načrtu iz leta 2012 kot eden ključnih ukrepov za dosego ciljev okvirne direktive še vedno
navedena direktiva o nitratih.

Namen Direktive 2007/60/ES je zmanjšati in obvladovati tveganja zaradi poplav, ki ogrožajo
zdravje ljudi, okolje, infrastrukturo in lastnino. Določala je, da morajo države članice do
leta 2011 opraviti predhodno oceno za določitev ogroženih povodij in z njimi povezanih
obalnih območij, do leta 2015 pa pripraviti karte poplavne ogroženosti in načrte za upravljanje,
osredotočene na preprečevanje, zaščito in pripravljenost. Vse te naloge je treba izvajati v skladu
z okvirno direktivo o vodah in v njej opredeljenimi načrti upravljanja povodij.
B. Obalna in morska politika EU
1. Direktiva o morju. Namen Direktive 2008/56/ES (okvirne direktive o morski strategiji ali

t. i. direktive o morju) je doseči dobro okoljsko stanje morskih voda do leta 2020, podpirati
njihovo varstvo in ohranjanje ter preprečiti njihovo poslabšanje. To je prvi zakonodajni
instrument EU za zaščito morske biotske raznovrstnosti. V obliki zakonodajnega okvira
predpisuje ekosistemski pristop k upravljanju človekovih dejavnosti, ki vplivajo na
morsko okolje, vključuje pa koncepta varstva okolja in trajnostne rabe. V direktivi so v
okviru geografskih meja, vzpostavljenih s konvencijami o regionalnih morjih, opredeljene
evropske morske regije in podregije. Da bi do leta 2020 dosegli dobro okoljsko stanje,
je bilo od držav članic zahtevano, naj do leta 2010 razvijejo strategijo za svoje morske
vode, ki naj bi se pregledovala vsakih šest let. Sklep Komisije 2010/477/EU o merilih in
metodoloških standardih na področju dobrega okoljskega stanja morskih voda vsebuje več
meril in povezanih kazalnikov za ocenjevanje dobrega okoljskega stanja.

2. Onesnaževanje morja. Nesreča tankerja Erika leta 2000, ki je povzročila izlitje nafte, je EU
spodbudila, da je okrepila svojo vlogo na področju pomorske varnosti in onesnaževanja
morja, in sicer je sprejela uredbo (ES) št. 1406/2002 o ustanovitvi Evropske agencije za
pomorsko varnost (EMSA). Namen Direktive 2005/35/ES o onesnaževanju morja z ladij
in uvedbi kazni za kršitve, spremenjene z Direktivo 2009/123/ES, je zagotoviti, da se bo
lahko odgovorne za onesnažujoče izpuste v morje kaznovalo z učinkovitimi in odvračilnimi
kazenskimi ali upravnimi sankcijami. Izpusti onesnaževal z ladij se obravnavajo kot
kaznivo dejanje, če so povzročeni namerno, iz zavedne ali nezavedne malomarnosti ter
povzročijo resno poslabšanje kakovosti vode.

3. Celostna pomorska politika. Direktiva o morju je okoljski steber horizontalne celostne
pomorske politike (COM(2007)0575), s katero naj bi dosegli polni potencial morij, ne da
bi jih ogrožali. V sporočilu Komisije z naslovom „Modra rast: možnosti za trajnostno rast
v morskem in pomorskem sektorju“ (COM(2012)0494) je pojasnjen prispevek celostne
pomorske politike k doseganju ciljev strategije Evropa 2020.

4. Celostno upravljanje obalnih območij. V priporočilu EU 2002/413/ES o celostnem
upravljanju obalnih območij so opredeljena načela preudarnega načrtovanja in upravljanja
obalnih območij, ki naj bi jih države članice upoštevale pri oblikovanju nacionalnih
strategij.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:SL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SL/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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C. Mednarodni sporazumi o regionalnih vodah
Varstvo morskih voda v Evropi urejajo štiri strukture za sodelovanje (konvencije o regionalnih
morjih) med državami članicami in sosednjimi državami, s katerimi si delijo vode: konvencija
OSPAR iz leta 1992 za severovzhodni Atlantik (na podlagi svojih predhodnic – Konvencije
iz Osla in Pariške konvencije); Helsinška konvencija iz leta 1992 o območju Baltskega morja
(HELCOM); Barcelonska konvencija iz leta 1995 za Sredozemlje (UNEP-MAP) in Konvencija
iz Bukarešte iz leta 1992 za Črno morje. Evropske reke so zaščitene s Konvencijo o varstvu reke
Donave iz leta 1996 in Konvencijo o varstvu Rena iz leta 2009. Medregionalno sodelovanje
na področju okolja, osredotočeno na morske vode in povodja, je pripomoglo k oblikovanju več
makroregionalnih strategij v EU: strategije za regijo Baltskega morja iz leta 2009 (prva celovita
strategija, ki je bila razvita za vso makroregijo), strategije za Podonavje (2011) ter strategije za
regijo Jadranskega in Jonskega morja (2014).

VLOGA EVROPSKEGA PARLAMENTA

Parlament pogosto prevzema pobudo na področju varstva voda. Januarja 2000 je po izlitju nafte
v nesreči tankerja Erika pozval k trajnostni in dolgoročni evropski prometni politiki, da bi
preprečili nove katastrofe zaradi onesnaženja z nafto. V zvezi z morsko politiko je Parlament
poudaril pomen biotske raznovrstnosti, ekoloških inovacij in vpliva podnebnih sprememb na
morja ter na cilj, da bi dosegli dobro ekološko stanje.
Junija 2008 je Parlament z veliko večino podprl nove predpise EU o kakovosti vode. Z zahtevo,
da je treba v dveh letih po začetku veljavnosti direktive o okoljskih standardih kakovosti
ponovno pregledati seznam prednostnih snovi, je omogočil razširitev tega seznama. Okrepil je
tudi cilj, da je treba v roku 20 let popolnoma odpraviti izpuste 13 prednostnih nevarnih snovi.
Poleg tega je leta 2012 pomagal posodobiti direktivo z vključitvijo novih prednostnih snovi.
V svojem poročilu iz leta 2012 o izvajanju zakonodaje EU o vodah je Parlament pozval k
večjemu poudarku na regionalni razsežnosti, poudaril, da so potrebni zanesljivi podatki in da
je treba vključiti problematiko, povezano z vodo, podprl celostni pristop k varstvu voda ter
zagovarjal spodbujanje raziskav in inovacij na tem področju. Parlament je pozdravil in podprl
sedmi okoljski akcijski program in načrt za varovanje evropskih vodnih virov.
Septembra 2015 je z veliko večino izglasoval poročilo o nadaljnji obravnavi prve državljanske
pobude, imenovane „Right2Water“ (Pravica do vode), v kateri državljani pozivajo Komisijo, naj
predlaga zakonodajo, s katero bo uveljavila človekovo pravico do vode in komunalne ureditve,
kot jo priznava OZN. V okviru pobude so pozvali zlasti institucije EU in države članice, naj
zagotovijo, da bodo vsi državljani imeli pravico do vode in komunalne ureditve, da za oskrbo
z vodo in upravljanje vodnih virov ne bodo veljala pravila notranjega trga ter da bodo storitve,
povezane z vodo, izključene iz ukrepov liberalizacije. Parlament je v svoji resoluciji z dne 8.
septembra 2015[1] pozval Komisijo, vloži ustrezne zakonodajne predloge in po potrebi spremeni
tudi okvirno direktivo o vodah, tako da bosta v njej priznana univerzalni dostop in človekova
pravica do vode;
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Sprejeta besedila, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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