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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Zakaj ta predlog Evropske komisije?

Cilj okvirne direktive o vodah (the Water Framework Directive – WFD), ki je bila sprejeta 
decembra 2000, je preprečiti dodatno poslabšanje kakovosti vode in okrepiti varovanje 
vodnega okolja. Direktiva se skuša boriti proti onesnaževanju na splošno, zato predvideva 
postopno znižanje kemičnega onesnaževanja, zlasti ustavitev ali postopno odpravo izpustov, 
emisij in uhajanj prednostnih snovi in prednostnih nevarnih snovi, ki predstavljajo bodisi 
nesprejemljivo tveganje za vodno okolje, bodisi nesprejemljivo tveganje, ki se prenaša po 
vodnem okolju.

Izvajanje vodne politike temelji na načrtih upravljanja povodij. Države članice morajo izvajati 
potrebne ukrepe, s katerimi bodo pri vseh površinskih vodnih telesih preprečile poslabšanje 
stanja pa tudi obnavljale in izboljšale njihovo kakovost.

Cilj tega predloga (v skladu s členom 16(7) WFD) je z določitvijo okoljskih standardov 
kakovosti (OSK) na področju vodne politike preverjati in zagotoviti, da je dosežena visoka 
raven varovanja, torej določiti prage koncentracije, ki bodo ščitili ljudi, rastlinske in živalske 
vrste ter bodo temeljili na informacijah o strupenosti snovi, njeni obstojnosti in možnosti 
njene bioakumulacije, ter na podatkih o tem, kaj bo iz nje v okolju nastalo.

Namen OSK je zaščititi in povečati kakovost okolja ter uskladiti gospodarske razmere na 
notranjem trgu, saj med standardi na ravni držav članic obstajajo velike razlike.

Onesnaževala iz kmetijstva

Onesnaževala se izpuščajo v okolje iz različnih virov: kmetijstva, industrije (težke kovine, 
topila...), sežiganja itd.

Mnenje Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja se osredotoča na onesnaževanje voda iz 
kmetijstva, natančneje na pesticide, saj ta predlog direktive ne zadeva nitratov.

Pogosto se za poslabšanje okoljskega stanja površinskih in obalnih vod krivijo pesticidi, saj 
lahko dolgo ostanejo v okolju in se lahko prenašajo na dolge razdalje. Gre tudi za razširjeno 
onesnaževanje, ki ga je težko omejiti, ker je posledica razlivanj, neposrednih uhajanj v tla in 
zrak, izpiranja rastlin zaradi dežja...

Na seznamu prednostnih snovi (priloga 1, del A) najdemo številne pesticide: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 
17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Nekateri se v kmetijski dejavnosti ne uporabljajo več, vendar je v 
usedlinah nekaterih rek še vedno moč odkriti njihovo prisotnost. Vseh 8 preostalih 
onesnaževal, ki jih zadeva ta osnutek direktive (priloga 1, del B), je pesticidov.

V vodnem okolju vedno najdemo prevelike količine pesticidov, torej morajo v kmetijski 
dejavnosti dobiti prednost izdelki, nenevarni za okolje, najučinkovitejša uporaba, tamponska 
območja med polji in vodotoki, omejitev odklonov letal pri škropljenju... Večino naštetih točk 
se bo obravnavalo v besedilih o pesticidih, za katera teče postopek sprejetja.

Stališče poročevalke

Tega predloga direktive o okoljskih standardih kakovosti na področju vodne politike ni 
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mogoče obravnavati samostojno, saj spada mnogo ukrepov za varovanje okolja na področje 
druge obstoječe zakonodaje Skupnosti ali take zakonodaje, za katero teče postopek sprejetja.

Zato je treba paziti, da ne bi ustvarili protislovij med cilji in določbami drugih delov 
zakonodaje Skupnosti in da ne bi predčasno posegali v tiste, ki bodo sprejeti v naslednjih 
mesecih, saj se mora vsak kos sestavljanke popolnoma ujemati z ostalimi.

Treba je torej upoštevati veljavna besedila, kot so Direktiva 80/778/EGS o kakovosti pitne 
vode, Direktiva 91/414/EGS o dajanju fitofarmacevtskih proizvodov v promet, direktiva IPPC 
(Integrated Pollution Prevention and control), sprejeta 1996, okvirna direktiva o vodah 
(2000/60/ES), in besedila, ki so v postopku sprejemanja, kot so REACH, tematska strategija o 
trajnostni uporabi pesticidov, direktiva o trajnostni uporabi pesticidov, sprememba direktive o 
pesticidih.

Vendar je danes težko določiti, ali bo z uporabo te ostale dopolnilne zakonodaje mogoče 
doseči cilje okvirne direktive o vodah ali bodo kljub temu potrebni ukrepi Skupnosti. Zato naj 
se predvidi formalno vrednotenje obstoječe zakonodaje, s katerim bo mogoče zapolniti vrzeli, 
predlagati izboljšave in spodbujati resnično celostni pristop k evropski vodni politiki ter širše 
k okoljski politiki.

Evropska komisija se je odločila, da bo predstavila predlog, ki se omejuje na uvedbo OSK, 
usklajenih na ravni Skupnosti, ne uvaja pa dodatnega „nadzora nad emisijami“ glede na 
obstoječo zakonodajo Skupnosti. Tako skrb za opredelitev predpisov, ki bodo urejali druga 
onesnaževala na nacionalni ravni, prepušča državam članicam. Slednja rešitev je 
predstavljena kot najbolj prožna, najbolj sorazmerna ter stroškovno najbolj učinkovita, vendar 
jo lahko kritiziramo, saj Komisija, da bi upravičila uvedbo OSK na ravni Skupnosti, poudarja 
dva argumenta: ugodno usklajevanje gospodarskih razmer ter znižanje birokratskih stroškov 
za države članice.

OSK zadevajo celinske vode (reke, jezera) in somornice (obalne vode). Člen 16(7) WFD 
zahteva, naj „Komisija predloži predloge za standarde kakovosti, primerne za koncentracije 
prednostnih snovi v površinskih vodah, usedlinah ali organizmih“.

Podani predlog se osredotoča predvsem na površinske vode, saj po mnenju Komisije, razen za 
3 snovi, ni dovolj obširnih in zanesljivih informacij o prisotnosti snovi v živih organizmih in 
usedlinah. Tudi tu bodo torej države članice morale dopolniti OSK, določene na ravni 
Skupnosti, vendar se lahko vprašamo, kakšna sredstva bodo imela pri tem na razpolago.

Predstavljena odločitev je obžalovanja vredna, saj veliko onesnaževal tvori usedline in se 
nalaga na dno rek, s tem pa se pojavi nevarnost pronicanja in posledično onesnaženja 
podzemnih voda ter širjenja onesnaževal na velikem področju, včasih, v primeru čiščenja 
rečnih strug, vse do obale.

Poročevalka tudi ugotavlja, da ni bilo predvidenega morebitnega vzajemnega delovanja snovi 
in njihovega kopičenja.

Poročevalka je zaskrbljena, ker je možnost opredelitve prehodnih območij za prekoračitve 
pragov prepuščena državam članicam. Industrija mora postaviti čistilne naprave ali naprave za 
razstrupljanje svojih izpustov zaradi spoštovanja veljavnih standardov, zato se to odstopanje 
zdi nepotrebno. Pri kmetijski dejavnosti pa se zdi, da bo težko določiti posamezna mesta 
izpustov.
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Opredeljeni sta bili dve vrsti usklajenih OSK: OSK na podlagi največje dovoljene 
koncentracije, ki torej nadzoruje kratkoročno onesnaževanje, ter letni povprečni OSK.

Referenčno obdobje za merjenje koncentracij onesnaževal, ki se ga vnese v popise, je eno 
leto, za pesticide pa tri leta, kajti glede na podnebne razmere se uporabljene količine in 
uhajanja v naravo iz leta v leto razlikujejo.

Vendar je treba imeti v mislih, da je nevarnost onesnaževanja največja pri ponavljajoči se 
uporabi prednostnih snovi na istem mestu v enakem obdobju, prav za to pa gre pri pesticidih, 
ki se v kmetijstvu uporabljajo zlasti od marca do septembra. Poslabšanja ekosistemov so 
lahko tudi trajna in nepopravljiva ali pa imajo v času najbolj intenzivne uporabe pesticidov 
izjemno škodljive posledice. Zato bi bilo pri pesticidih treba obravnavati povprečje treh let, 
vendar bi to moralo biti povprečje koncentracij, izmerjenih v času njihove uporabe.

In slednjič, ker se morajo emisije, izpusti in uhajanja prednostnih snovi postopoma 
zmanjševati oziroma morajo prenehati, je potrebno, da države članice ob pripravljanju popisa 
določijo tudi ustrezen časovni razpored za dosego tega cilja.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za kmetijstvo in razvoj podeželja poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, da v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) V skladu s členom 174 pogodbe temelji 
okoljska politika Skupnosti na 
previdnostnem in preventivnem načelu, 
načelu prednostnega odpravljanja okoljske 
škode pri viru ter načelu, da plača 
obremenitve povzročitelj.

Predlog spremembe 2
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Za zagotavljanje dobre kakovosti vode 
je potrebno ekološko kmetovanje v 
ustreznem obsegu in v skladu s predpisi.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Predlog spremembe 3
Uvodna izjava 4 a (novo)

(4a) Direktiva 2000/60/ES vključuje v členu 
11(2) in delu B Priloge VI o programu 
ukrepov nedokončni seznam dopolnilnih 
ukrepov, ki jih lahko države članice 
sprejmejo kot del programa ukrepov, med 
drugimi:
- zakonodajne instrumente,
- upravne instrumente in
- sporazume o varstvu okolja, dosežene v 
pogajanjih.

Obrazložitev

Če so standardi pogosto preseženi, je treba poleg pravnih instrumentov kot možne rešitve 
omeniti tudi "dopolnilne" ukrepe, navedene v členu 11(4) in delu B Priloge VI okvirne 
direktive o vodah (2000/60/ES), saj so prostovoljni, spodbujevalni ukrepi pogosto 
učinkovitejši kot pa strog zakonodajni pristop. To bo prispevalo k širitvi skupne podlage 
direktive ter okoljske zakonodaje na splošno.

Predlog spremembe 4
Uvodna izjava 5 a (novo)

(5a) Ker druga zakonodaja večinoma še ni 
v celoti sprejeta in v uporabi, je trenutno 
težko presodi, če bo z izvajanjem teh politik 
mogoče doseči cilje okvirne direktive o 
vodah ali bodo potrebni še drugi ukrepi 
Skupnosti. Zato bi bilo treba izvesti 
formalno vrednotenje skladnosti in 
učinkovitosti vseh zakonodajnih aktov 
Skupnosti, ki neposredno ali posredno 
prispevajo k dobri kakovosti voda.

Predlog spremembe 5
Uvodna izjava 7

(7) Glede na interese Komisije in za bolj 
učinkovito urejanje zaščite površinskih voda 
je primerno, da so OSK določeni za 
onesnaževala, opredeljena kot prednostne 
snovi na ravni Skupnosti, in prepustiti 
državam članicam, da določijo, kjer je 
potrebno, predpise za preostala 

(7) Glede na interese Komisije in za bolj 
učinkovito urejanje zaščite površinskih voda 
je primerno, da so OSK določeni za 
onesnaževala, opredeljena kot prednostne 
snovi na ravni Skupnosti, in prepustiti 
državam članicam, da določijo predpise za 
preostala onesnaževala na nacionalni ravni, 
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onesnaževala na nacionalni ravni, za katere 
velja uporaba ustreznih predpisov Skupnosti. 
Kljub temu osem onesnaževal, ki spadajo v 
področje uporabe Direktive Sveta 
86/280/EGS z dne 12. junija 1986 o mejnih 
vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju 
določenih nevarnih snovi, vključenih v 
seznam 1 Priloge k Direktivi 76/464/EGS, in 
tvorijo del skupine snovi, katerih dobro 
kemično stanje je treba doseči do leta 2015, 
ni bilo vključenih v seznam prednostih 
snovi. Vendar so se skupni standardi, 
določeni za ta onesnaževala, izkazali kot 
koristni, zato je primerno ohranjati urejanje 
teh standardov na ravni Skupnosti.

za katere velja uporaba ustreznih predpisov 
Skupnosti. Kljub temu osem onesnaževal, ki 
spadajo v področje uporabe Direktive Sveta 
86/280/EGS z dne 12. junija 1986 o mejnih 
vrednostih in ciljih kakovosti pri odvajanju 
določenih nevarnih snovi, vključenih v 
seznam 1 Priloge k Direktivi 76/464/EGS, in 
tvorijo del skupine snovi, katerih dobro 
kemično stanje je treba doseči do leta 2015, 
ni bilo vključenih v seznam prednostih 
snovi. Vendar so se skupni standardi, 
določeni za ta onesnaževala, izkazali kot 
koristni, zato je primerno ohranjati urejanje 
teh standardov na ravni Skupnosti.

Predlog spremembe 6
Uvodna izjava 10

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Da bi državam članicam 
omogočili fleksibilnost glede na njihovo 
strategijo spremljanja, bi morale biti 
sposobne bodisi spremljati te OSK in 
preveriti skladnost z njimi v živih 
organizmih ali jih spremeniti v OSK za 
površinske vode. Poleg tega morajo države 
članice za dopolnitev OSK, določenih na 
ravni Skupnosti, uvesti OSK za usedline in 
žive organizme, kjer je to potrebno in 
ustrezno. Ker usedline in živi organizmi 
ostajajo pomembne matrike za spremljanje 
nekaterih snovi v državah članicah, zato da 
bi ocenili dolgoročne vplive antropogene 

(10) Brez obširnih in zanesljivih informacij 
o koncentracijah prednostnih snovi v živih 
organizmih in usedlinah na ravni Skupnosti 
ter glede na to, da je videti, da podatki o 
površinskih vodah predstavljajo zadostno 
podlago za zagotavljanje celovite zaščite in 
učinkovitega nadzora nad onesnaževanjem, 
bi bilo treba uvedbo OSK na tej stopnji 
omejiti zgolj na površinske vode. Vendar pri 
heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu in 
živem srebru ni mogoče zagotoviti zaščite 
pred posrednimi učinki in sekundarnim 
zastrupljanjem le z OSK za površinske vode 
na ravni Skupnosti. Zato je treba v teh 
primerih vzpostaviti OSK za žive 
organizme. Za ostale snovi morajo države 
članice uvesti posebne programe 
spremljanja za usedline in žive organizme. 
Ker usedline in živi organizmi ostajajo 
pomembne matrike za spremljanje nekaterih 
snovi v državah članicah, zato da bi ocenili 
dolgoročne vplive antropogene dejavnosti in 
smernice, bi morale države članice 
zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.
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dejavnosti in smernice, bi morale države 
članice zagotoviti, da se sedanje stopnje 
kontaminacije v živih organizmih in 
usedlinah ne bodo povečale.

Predlog spremembe 7
Člen 2, odstavek 1, pododstavek 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, ki so izražene kot letno 
povprečje, ali za onesnaževala, ki jih 
zajemata direktivi 91/414/EGS in 
2003/53/ES1 in so izražena za povprečje 
obdobja uporabe, prilagojenega sezonskim 
nihanjem v količini vode in uporabi snovi,
ter kot največja dovoljena koncentracija, 
kakor določajo del A Priloge I in okoljski 
standardi kakovosti za onesnaževala, 
navedena v delu B Priloge I.

_____________________
1Direktiva 2003/53/ES Evropskega parlamenta in 
Sveta z dne 18. junija 2003 o šestindvajseti 
spremembi Direktive Sveta 76/769/EGS v zvezi z 
omejitvami pri trženju in uporabi nekaterih nevarnih 
snovi in pripravkov (nonilfenol, nonilfenol etoksilat 
in cement) (UL L 178, 17.7.2003, str. 24).

Obrazložitev

Pri izračunu povprečja je treba upoštevati, da je uporaba pesticidov v kmetijstvu po naravi 
sezonska ter da pri prehodnih vodah raven koncentracij onesnaževal zelo niha glede na 
količino vode. Ker v poletnih mesecih običajno ni padavin, so po prvem deževju koncentracije 
bistveno višje.

Predlog spremembe 8
Člen 2, odstavek 1, pododstavek 2 a (novo)

Države članice morajo izboljšati znanje in 
razpoložljive podatke o virih prednostnih 
snovi ter o poteh onesnaževanja, da bi se 
določile možnosti za natančen in učinkovit 
nadzor.



AD\642350SL.doc 9/14 PE 382.209v02-00

SL

Predlog spremembe 9
Člen 2, odstavek 1 a (novo)

(1a) Kjer vodotok prečka več držav članic, 
je treba uskladiti programe spremljanja in 
pripravljene nacionalne popise, da se ne 
kaznuje držav članic, ki ležijo ob vodotoku 
navzdol.

Predlog spremembe 10
Člen 2, odstavek 3 a (novo)

(3a) Države članice morajo izpolnjevati 
Direktivo Sveta 98/83/ES o kakovosti vode, 
namenjene za prehrano ljudi1, in ravnati s 
površinskimi vodnimi telesi, namenjenimi 
za odvzem pitne vode, v skladu s členom 7 
Direktive 2000/60/ES. Te zahteve za večino 
snovi nalagajo obvezno upoštevanje 
standardov, ki so strožji od okoljskih 
standardov kakovosti.
1 JO L 330 du 5.12.1998. Direktiva, kakor je bila 
nazadnje spremenjena z Uredbo Evropskega 
parlamenta in Sveta (ES) št. 1882/2003 (UL L 284, 
31.10.2003, str. 1).

Predlog spremembe 11
Člen 3

Člen 3 Črtano
Prehodno območje prekoračitve

1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne vplivajo na skladnost 
preostalega površinskega vodnega telesa s 
temi standardi.
2. Države članice v vsakem primeru 
razmejijo obseg delov površinskih vodnih 
teles v bližini mest izpustov, ki jih je treba 
ob upoštevanju ustreznih določb 
zakonodaje Skupnosti opredeliti kot 
prehodna območja prekoračitve. 
Države članice vključijo opis vsake 
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razmejitve v svoje načrte upravljanja 
povodij iz člena 13 Direktive 2000/60/ES.
3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodne ureditve iz člena 11(3)(g) 
Direktiv 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.
4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Predlog spremembe 12
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

(1a) Države članice pripravijo posebne 
programe spremljanja za usedline in žive 
organizme, pri čemer opredelijo vrste in 
teksture za analizo ter obliko predstavitve 
rezultatov glede na sezonska nihanja pri 
organizmih.

Predlog spremembe 13
Člen 4, odstavek 2, pododstavek 2

Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje let 2007, 
2008 in 2009.

Za prednostne snovi ali onesnaževala, ki jih 
zajema Direktiva 91/414/EGS, pa se vnosi 
lahko izračunajo kot povprečje tipičnih 
obdobij v letih 2007, 2008 in 2009.

Obrazložitev

Pri izračunu povprečja je treba upoštevati, da je uporaba pesticidov v kmetijstvu po naravi 
sezonska ter da pri prehodnih vodah raven koncentracij onesnaževal zelo niha glede na 
količino vode. Ker v poletnih mesecih običajno ni padavin, so po prvem deževju koncentracije 
bistveno višje.

Predlog spremembe 14
Člen 4, odstavek 4, pododstavek 2
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Referenčno obdobje za določitev vrednosti v 
posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za prednostne 
snovi ali onesnaževala, ki jih zajema 
Direktiva 91/414/EGS, se vnosi lahko 
izračunajo kot povprečje treh let pred 
zaključkom analize.

Referenčno obdobje za določitev vrednosti v 
posodobljenih popisih je eno leto pred 
zaključkom navedene analize. Za prednostne 
snovi ali onesnaževala, ki jih zajema 
Direktiva 91/414/EGS, se vnosi lahko 
izračunajo kot povprečje tipičnih obdobij v 
treh letih pred zaključkom analize.

Obrazložitev

Pri izračunu povprečja je treba upoštevati, da je uporaba pesticidov v kmetijstvu po naravi 
sezonska ter da pri prehodnih vodah raven koncentracij onesnaževal zelo niha glede na 
količino vode. Ker v poletnih mesecih običajno ni padavin, so po prvem deževju koncentracije 
bistveno višje.

Predlog spremembe 15
Člen 4, odstavek 4 a (novo)

(4a) Ker se morajo emisije, izpusti in 
uhajanja prednostnih snovi postopoma 
zmanjševati oziroma ustaviti, morajo države 
članice k popisu dodati tudi časovni 
razpored, prilagojen sledenju teh ciljev.

Predlog spremembe 16
Člen 4, odstavek 5

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES.

5. Komisija preveri, ali so emisije, izpusti in 
uhajanje, kakor se odražajo v popisu, do leta 
2025 v skladu z obveznostmi o zmanjšanju 
ali odpravi iz člena 4(1)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES. Če Komisija opazi, da se 
ukrepi iz direktive ne izvajajo ali da se ne 
dosegajo zastavljeni cilji, predlaga na 
polovici obdobja izvajanja konkretne 
ukrepe.

Predlog spremembe 17
Člen 4, odstavek 6

6. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
metodo, ki jo uporabijo države članice za 
pripravo popisov.

6. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) Direktive 2000/60/ES določi tehnične 
specifikacije za analize in metodo, ki jih
uporabijo države članice za pripravo 
popisov.
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Predlog spremembe 18
Člen 4 a (novo)

Člen 4 a
Nadzor nad uporabo

Ob pogostih prekoračitvah vrednosti, 
določenih z okoljskimi standardi kakovosti, 
morajo države članice ugotoviti njihov vir 
in sprejeti učinkovite, sorazmerne in 
odvračilne ukrepe na podlagi različnih 
instrumentov, kot so direktiva 91/414/EGS 
oziroma direktiva 96/61/EGS, da bi zaradi 
nevarnosti, ki jo nekatere snovi 
predstavljajo za vodno okolje, omejili 
njihovo dajanje v promet ter uporabo.

Predlog spremembe 19
Člen 4 b (novo)

Člen 4 b
Ukrepi spremljanja

Takoj po objavi in posodobitvi popisov v 
skladu s členom 4 opravi Komisija revizijo 
seznama prednostnih snovi.
Glede na rezultate popisov je treba 
predvideti ukrepe za snovi, ki povzročajo 
največ težav. 

Predlog spremembe 20
Člen 9 a (novo)

Člen 9 a
Dodatni ukrepi Skupnosti

Komisija izdela jasne in pregledne postopke 
za vzpostavitev preudarnega in natančnega 
okvira za to, kako države članice 
posredujejo informacije o prednostnih 
snoveh, ki bodo uporabljene v postopku 
odločanja Skupnosti in bodo v prihodnje 
omogočile določitev usklajenih OSK za 
usedline ali žive organizme kot tudi dodaten 
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nadzor nad emisijami.

Predlog spremembe 21
Priloga I, del C, točka 2

2. Stolpec 6 in 7: Skladnost z OSK-NDK za 
katero koli površinsko vodno telo pomeni, 
da koncentracije, izmerjene na katerem koli 
reprezentativnem merilnem mestu v vodnem 
telesu, ne smejo preseči standarda.

2. Stolpec 6 in 7: Skladnost z OSK-NDK za 
katero koli površinsko vodno telo pomeni, 
da koncentracije, izmerjene na katerem koli 
reprezentativnem merilnem mestu v vodnem 
telesu, ne smejo večkrat preseči standarda.

Obrazložitev

Največja dovoljena koncentracija je koristno orodje v boju proti onesnaževanju. Vendar bi 
bilo pretirano ukrepati takoj, ko je koncentracija prvič presežena. Boljše merilo je večkratna 
prekoračitev okoljskih standardov kakovosti ali najvišje dovoljene koncentracije, s tem 
pristopom pa se prepreči tudi premajhna pazljivost pri spremljanju.
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