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KRATKA OBRAZLOŽITEV

V okvirni vodni direktivi1, ki je bila sprejeta leta 2000, so bili izpuščeni nekateri vidiki ocene 
kakovosti podtalnice. Ta "hčerinska direktiva" namerava zapolniti vrzeli, saj je njen cilj 
uskladitev spremljanja kakovosti podtalnice, da bi na ta način okrepili preprečevanje ter 
nadzor nad onesnaževanjem podtalnice. Direktiva zahteva od držav članic določitev mejne 
vrednosti onesnaževal, ocenitev in spremljanje kemične sestave podtalnice, ter sprejetje 
ukrepov za obračanje visokih trendov onesnaževanja.

Ta direktiva je lahko dobrodošla. Podtalnica je pomemben naravni vir, ki se uporablja za 
pitno vodo ter v industriji in kmetijstvu in bi zato morala biti zaščitena za sedanjo in bodočo 
uporabo. Vseeno je predlaganih nekaj predlogov sprememb, da bi tako upoštevali raven 
naravnega ozadja snovi/onesnaževal ter njihovo nihanje zaradi naravnih pogojev. Da bi se 
lahko osredotočili na onesnaženje, ki ga povzroča človeška dejavnost, bi morale države 
članice upoštevati raven naravnega ozadja snovi/onesnaževal ter njihovo naravno nihanje.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varno 
hrano kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija2 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 5

(5) Treba je oblikovati standarde kakovosti, 
mejne vrednosti in metode ocenjevanja, da 
bi zagotovili merila za ocenjevanje 
kemijskega stanja teles podzemne vode.

(5) Države članice morajo oblikovati
standarde kakovosti, mejne vrednosti in 
metode ocenjevanja v skladu z nacionalnimi 
in regionalnimi razmerami, da bi zagotovili 
merila za ocenjevanje kemijskega stanja 
teles podzemne vode.

Obrazložitev

V smislu okvirne direktive o vodah se je treba o cilju sporazumeti na evropski ravni.
Specifično metodo za doseganje tega cilja je bolje prepustiti državam članicam v okviru 
načela subsidiarnosti.

  
1 UL L,327, 22.12.2000, str. 1.
2 UL C.../Ni še bilo objavljeno v UL.
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Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) Kjer je možno, naj države članice 
uporabijo obstoječe statistične postopke, če 
so ti v skladu z mednarodnimi standardi in 
prispevajo k dolgoročni primerljivosti 
rezultatov nadzora med državami 
članicami.

Obrazložitev

Pozornost in energijo je treba usmeriti v doseganje ciljev. Nepotrebno birokracijo, kot npr. 
podvajanje statističnih postopkov, je treba preprečiti.

Predlog spremembe 3
Člen 1, pododstavek 2

Ta direktiva prav tako vključuje zahtevo za 
preprečitev ali omejitev posrednega 
odvajanja onesnaževal v podzemno vodo.

(c) program ukrepov, ki jih morajo sprejeti 
države članice, da bi preprečile ali omejile 
posredno odvajanje onesnaževal v 
podzemno vodo.

Predlog spremembe 4
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Ta direktiva, ki predstavlja nadaljevanje 
Direktive 2000/60/ES predpostavlja, da 
bodo države članice in oblasti, pristojne za 
trajnostno upravljanje z vodnimi viri, 
sprejele vse potrebne ukrepe za opredelitev 
in analizo stanja teles podzemne vode.
Ukrepi, opredeljeni v Prilogah II (točka 2), 
IV in V Direktive 2000/60/ES, vključujejo 
določitev lege in mej teles podzemne vode, 
njihovih geoloških in hidroloških 
značilnosti, sposobnosti obnavljanja in 
izboljšanja, prispevnih območij, odvzemnih 
mest in tveganj v zvezi s prekomernim 
izkoriščanjem in onesnaževanjem.

Obrazložitev

Ker je ta predlog nadaljevanje Direktive 2000/60/EC, je razumljivo, da so nekateri predpisi 
okvirne direktive nujno potrebni za ustrezno zaščito podzemne vode.
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odvajanja, povezanega z geološkimi značilnostmi.

Predlog spremembe 5
Člen 2, odstavek 1

1. "mejna vrednost" pomeni dovoljeno 
koncentracijo onesnaževal v podtalnici, 
prekoračitev katere bi povzročila revno 
kemično stanje vodnega telesa, oziroma 
vodnih teles.

1. "mejna vrednost" pomeni dovoljeno 
koncentracijo onesnaževal v podtalnici, 
prekoračitev katere bi povzročila revno 
kemično stanje vodnega telesa, oziroma 
vodnih teles in ob upoštevanju ravni 
naravnega ozadja teh onesnaževal.

Obrazložitev

Pri ocenjevanju mejnih vrednosti teles podtalnice, bi morale države članice upoštevati 
(lokalno) raven naravnega ozadja snovi/onesnaževal.

Predlog spremembe 6
Člen 2, odstavek 2

2. "pomemben in trajen trend naraščanja" 
pomeni vsak statistično pomemben dvig 
koncentracije onesnaževal, v primerjavi s 
koncentracijami, ki so bile izmerjene na 
začetku spremljevalnega programa, in ki se 
nanašajo na člen 8 Direktive 2000/60 ES, 
upoštevajoč standarde kakovosti in mejne 
vrednosti.

2. "pomemben in trajen trend naraščanja" 
pomeni vsak statistično pomemben dvig 
koncentracije onesnaževal, v primerjavi s 
koncentracijami, ki so bile izmerjene na 
začetku spremljevalnega programa, in ki se 
nanašajo na člen 8 Direktive 2000/60 ES, 
upoštevajoč standarde kakovosti in mejne 
vrednosti ter nihanja zaradi naravnih 
pogojev.

Obrazložitev

Trenda naraščanja, ki je zgolj rezultat naravnega odvajanja, povezanega z geološkimi 
značilnostmi, se ne bi smelo obravnavati kot trend, ki zahteva posebne ukrepe.

Predlog spremembe 7
Člen 4, odstavek 1

1. Na podlagi procesa opredelitve, ki naj bi 
se izvedel na podlagi člena 5 Direktive 
2000/60/ES, ter na podlagi točk 2.1 in 2.2 
Priloge II, v skladu s postopkom, opisanim v 

1. Na podlagi procesa opredelitve, ki naj bi 
se izvedel na podlagi člena 5 Direktive 
2000/60/ES, ter na podlagi točk 2.1 in 2.2 
Priloge II, v skladu s postopkom, opisanim v 
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Prilogi II te direktive, ter upoštevajoč 
gospodarske in družbene stroške, bi morale 
države članice do 22. decembra 2005 
določiti mejne vrednosti za vsakega izmed 
onesnaževal, za katerega je bilo na njihovem 
ozemlju ugotovljeno, da doprinaša k 
opredelitvi telesa ali skupine teles ogrožene 
podtalnice. Države članice morajo določiti 
vsaj mejne vrednosti onesnaževal, navedenih 
v delih A.1 in A.2 Priloge III te direktive. Te 
mejne vrednosti bi med drugim morale biti 
uporabljene tudi pri pregledu stanja 
podtalnice, v skladu s členom 5.2 Direktive 
2000/60/ES.

Te mejne vrednosti so lahko določene na 
nacionalni ravni, na ravni območja porečja 
oziroma na ravni telesa ali skupine teles 
podtalnice.

Prilogi II te direktive, ter upoštevajoč 
gospodarske in družbene stroške ter 
najnovejše znanstvene dokaze, bi morale 
države članice do 22. decembra 2005 
določiti mejne vrednosti za vsakega izmed 
onesnaževal, za katerega je bilo na njihovem 
ozemlju ugotovljeno, da doprinaša k 
opredelitvi telesa ali skupine teles ogrožene 
podtalnice. Države članice morajo določiti 
vsaj mejne vrednosti onesnaževal, navedenih 
v delih A.1 in A.2 Priloge III te direktive. Te 
mejne vrednosti bi med drugim morale biti 
uporabljene tudi pri pregledu stanja 
podtalnice, v skladu s členom 5.2  Direktive 
2000/60/ES.
Te mejne vrednosti so lahko določene na 
nacionalni ravni, na ravni območja porečja 
oziroma na ravni telesa ali skupine teles 
podtalnice, za katere je bilo ugotovljeno, da 
so ogrožena.

Obrazložitev

Bistvenega pomena je, da države članice pri določanju mejnih vrednosti upošteva najnovejše 
znanstvene ugotovitve na področju medicine, toksikologije, ekologije itd.

Poleg tega se mejne vrednosti nanašajo le na ogrožena  telesa podtalnice.

Predlog spremembe 8
Člen 4, odstavek 1a (novo)

1a. Za telesa podzemne vode, ki se nahajajo 
v mednarodnem vodnem območju, zadevne 
države članice na osnovi svojih posebnih 
nacionalnih in regionalnih razmer skupaj 
določijo standarde kakovosti, mejne ravni 
in metode vrednotenja, da bi zagotovili 
merila za vrednotenje kemijskega stanja 
teles podzemne vode.

Če države članice ne morejo doseči 
soglasja, lahko v skladu s členom 12 
Direktive 2000/60/ES problem predložijo 
Komisiji, ki odgovori v šestih mesecih.
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Obrazložitev

Nesoglasje med državami članicami ne sme privesti do neukrepanja.

Predlog spremembe 9
Člen 5

1. Da bi ugotovili trende in določili 
izhodišča za spreminjanje teh trendov, 
morajo države članice, kot je določeno v 
členu 8 Direktive 2000/60/ES, imeti 
programe spremljanja za spremljanje vseh 
odvzemnih mest za porabo ljudi in porabo v 
kmetijstvu, zlasti odvzemna mesta za več 
kot 50 ljudi, za popis le-teh in njihovo 
navedbo v preglednem in dostopnem 
registru.

Države članice bi morale prepoznati vsak 
pomemben in stalno naraščajoč trend 
koncentracij onesnaževal v telesih ali 
skupinah teles podzemne vode in določajo 
izhodišča za spreminjanje tega trenda v 
skladu s Prilogo IV te direktive.

2. Države članice bi morale prepoznati vsak 
pomemben in trajen trend naraščanja 
koncentracije onesnaževal, ki se nahajajo v 
telesu oziroma v skupini teles podtalnice in 
so posledica človekove dejavnosti, ter 
opredeliti začetno točko za spreminjanje 
tega trenda v skladu s Prilogo IV te 
direktive.

Za tista telesa podzemne vode, pri katerih se 
ugotovijo pomembni in stalno naraščajoči 
trendi v koncentracijah onesnaževal, države 
članice spremenijo trend s programom 
ukrepov iz člena 11 Direktive 2000/60/ES, 
da bi postopoma zmanjšale onesnaževanje 
podzemne vode.  

3. Za tista telesa podzemne vode, pri katerih 
se ugotovijo pomembni in stalno naraščajoči 
trendi v koncentracijah onesnaževal, države 
članice spremenijo trend s programom 
ukrepov iz člena 11 Direktive 2000/60/ES, 
da bi postopoma zmanjšale onesnaževanje 
podzemne vode.

4. V skladu z načelom celostnega 
upravljanja površinske in podzemne vode, 
naj pristojni organi spremljajo vsako 
možno prekomerno izkoriščanje vodnih 
virov in posledice znižanja vodne gladine 
na koncentracije onesnaževal v podzemni 
vodi, močvirjih in zaščitenih področjih in če 
je potrebno, predlagajo umetno napajanje 
teles podzemne vode.

Obrazložitev

Države članice morajo, če želijo izpolnjevati zahteve novega predloga, izvajati Okvirno vodno 
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direktivo. Trende lahko določijo le, če imajo zadostne, stroge in pregledne sisteme za 
spremljanje podzemne vode.

Predlog spremembe 10
Člen 6, odstavek 1

6. Poleg osnovnih ukrepov, določenih v 
členu 11(3) Direktive 2000/60/ES, države 
članice zagotavljajo, da program ukrepov za 
vsako vodno območje vključuje 
preprečevanje posrednega odvajanja vseh 
onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII te 
Direktive v podzemno vodo.

6. Poleg osnovnih ukrepov, določenih v 
členu 11(3) Direktive 2000/60/ES, države 
članice zagotavljajo, da program ukrepov za 
vsako vodno območje vključuje 
preprečevanje posrednega odvajanja vseh 
onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII te 
Direktive v podzemno vodo. Države članice, 
v skladu s členom 14 Direktive 2000/60/ES, 
spodbujajo pobudnike in odgovorne za 
razvoj človeškega delovanja in širitev 
naseljenih območij, da sodelujejo pri 
obveščanju javnosti in posvetovanjih, saj se 
morajo zavedati prihodnjega vpliva 
gospodarskih dejavnosti na porabo in 
uporabo podzemne vode. Države članice 
zagotavljajo, da je ta informacija dostopna 
javnosti, da bi tako pridobili njihove 
pripombe in zagotovili ozaveščenost 
javnosti o koncesijah za izkoriščanje in 
stanje vodnih virov.

Obrazložitev

Najmanjše jamstvo za trajnost vodnih virov, ki so v večini primerov težko obnovljivi, zahteva, 
da se, preden se viri uporabijo, določijo potrebe po vodi za gospodarske dejavnosti, tako da 
se lahko izmeri njihova sposobnost preživetja in vpliv. Dosedanje upravljanje kaže, da je 
pomembno, da se vsi uporabniki zavedajo koncesij, dovoljenj in stanja vodnih virov, kar je v 
skladu z zahtevami po preglednem in participativnem upravljanju, ki ga predvideva Vodna 
direktiva.

Predlog spremembe 11
Člen 6a (novo)

Člen 6a
Države članice v skladu s členom 9 
Direktive 2000/60/ES sprejmejo ukrepe za 
posredovanje stroškov onesnaževanja 
podzemne vode povzročiteljem.
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Kjer je proizvodnja ali uporaba izdelkov, s 
katerimi se trguje na notranjem trgu, vir 
onesnaževanja, Komisija sprejme pobude 
za določitev ustreznega in pravičnega 
bremena za povzročitelja tega 
onesnaževanja.

Obrazložitev

Okvirna vodna direktiva zahteva, da države članice posredujejo stroške uporabe vode v 
skladu z načelom "onesnaževalec plača". Države članice morajo pred letom 2010 zagotoviti 
informacije o tem, v katerem primeru je do tega prišlo. Uporaba kemijskih sredstev proti 
plevelu s strani posameznikov in lokalnih oblasti je glavni vir onesnaženosti vode. Baje so 
celo okolju prijazne alternative še vedno zelo škodljive za podzemno vodo, čeprav so manj 
škodljive za življenje prsti.

Predlog spremembe 12
Člen 8, odstavek 1 (a) (novo)

Da bi določili območja prihodnjega 
industrijskega in urbanega razvoja in 
zagotovili varnost in kakovost sprememb 
trendov, je pomembno, da države članice za 
razvoj programa Inspire izdelajo skupno 
metodologijo za registriranje vodnih virov.
V ta namen začnejo države članice zbirati 
podatke v trenutku, ko ta direktiva začne 
veljati.

Obrazložitev

Treba je izdelati metodologijo za zbiranje podatkov, da se uvede program Inspire za 
digitalizacijo teles podzemne vode, ki se trenutno obravnava v Parlamentu. Države članice se 
morajo zato začeti ukvarjati z metodologijo zbiranja podatkov.

Predlog spremembe 13
Priloga I, tabela, vrsta 3, stolpec 3 (novo)

To se ne nanaša na snovi, ki se pojavljajo v 
naravi in ki so registrirane kot aktivne 
sestavine biocidnih pripravkov, ter za 
katere je raven naravnega ozadja višja, kot 
predlagani standardi kakovosti.
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Obrazložitev

Nekatere aktivne snov, dovoljene pri pripravi biocidnih pripravkih, so snovi, ki se pojavljajo v 
naravi (npr. natrijev klorid, jod, srebro, baker itd.). Zato je v okoljih, kjer se te naravne snovi 
nahajaj, njihova prisotnost v okoliški podtalnici veliko višja kot predlagana meja 0.1 µg/l. To 
zgolj odraža naravno ozadje. Poleg tega sta natrijev klorid (kuhinjska sol) in jod močno 
prisotna v morski vodi. Zato ni smiselno določiti mejne vrednosti za te snovi, ki se pojavljajo v 
naravi, čeprav so dovoljene za pripravo biocidnih pripravkov.

Predlog spremembe 14
Priloga III, del B, poglavje 2.3

2.3) Način upoštevanja ekonomskih in 
socialnih stroškov pri določanju mejnih 
vrednosti.

2.3. Razlogi za način upoštevanja
ekonomskih in socialnih stroškov pri 
vrednotenju ukrepov, namenjenih dobremu 
kemijskemu statusu podzemne vode.

Obrazložitev

Ekonomski in socialni stroški se ne smejo upoštevati pri določitvi mejnih vrednosti, jih je pa 
treba upoštevati pri vrednotenju ukrepov, ki bi lahko bili sprejeti za dosego dobrega statusa.
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