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Predmet: Provedba zakonodavstva EU-a o vodama

Parlament pozdravlja zaključak Komisije da je Okvirna direktiva o vodama1 primjerena svrsi, ali da 
njezinu provedbu treba poboljšati i ubrzati. Iako je Okvirnom direktivom o vodama uspješno 
uspostavljen okvir za integrirano upravljanje vodama za stotine tisuća vodnih tijela u EU-u, usporeno 
pogoršanje stanja voda i smanjeno kemijsko onečišćenje, ocijenjeno je da je manje od polovice 
vodnih tijela u EU-u u dobrom stanju unatoč roku koji je istekao 2015. Nadalje, tek se jedan od četiri 
pokazatelja za slatke vode poboljšao tijekom posljednjih 10 do 15 godina te postoji niz problema 
povezanih s provedbom zakonodavstva o vodama, uglavnom zbog nedostatnog financiranja i 
nedovoljne integracije ekoloških ciljeva u sektorske politike. S obzirom na sve navedeno, molimo 
Komisiju da odgovori na sljedeća pitanja:

1. Kako će Vijeće primijeniti zaključke iz nedavne provjere prikladnosti zakonodavstva o vodama i 
koje će konkretne mjere Vijeće i države članice poduzeti kako bi se zajamčilo da se ekološki 
ciljevi iz Okvirne direktive o vodama ostvare što je prije moguće, a najkasnije do 2027.?

2. S obzirom da je jedan od glavnih problema u ostvarivanju ciljeva zakonodavstva bilo nedostatno 
financiranje, kako će države članice osigurati potrebna sredstva za provedbu mjera 
usredotočenih na dovođenje europskih voda u dobro stanje?

3. Kako će države članice poboljšati integraciju ekoloških ciljeva iz direktiva u sektorske politike, 
osobito u poljoprivredi, energetici i prijevozu?

4. Pri provjeri prikladnosti utvrđena su znatna odstupanja u provedbi direktiva među državama 
članicama, primjerice u pogledu onečišćujućih tvari koje se prate i pragova utvrđenih u Direktivi o 
podzemnim vodama2. Kako države članice namjeravaju postići usklađeniju provedbu?

5. Smatra li Vijeće da je u okviru nedavnog prijedloga za višegodišnji financijski okvir predviđeno 
dovoljno sredstava za Okvirnu direktivu o vodama?

6. Koje dodatne mjere namjeravaju poduzeti države članice kako bi se u potpunosti primijenio 
povrat troškova vodnih usluga (članak 9. Okvirne direktive o vodama), osobito cjelovita primjena 
načela da plaća korisnik i načela da plaća onečišćivač?

7. Kako države članice namjeravaju smanjiti primjenu izuzeća od Okvirne direktive o vodama u 
trećem krugu plana upravljanja riječnim slivom?
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1 Direktiva 2000/60/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 23. listopada 2000. o uspostavi okvira za djelovanje 
Zajednice u području vodne politike, SL L 327, 22.12.2000., str. 1.

2 Direktiva 2006/118/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 12. prosinca 2006. o zaštiti podzemnih voda od 
onečišćenja i pogoršanja stanja, SL L 372, 27.12.2006., str. 19.


