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KRATKA OBRAZLOŽITEV

I. Splošno ozadje

V letu 1976 je Skupnost prvič sprejela zakonodajo o kemičnem onesnaževanju voda in sicer z 
Direktivo 76/464/EGS o onesnaževanju pri odvajanju nekaterih nevarnih snovi v vodno 
okolje Skupnosti.

Nato je bilo od leta 1982 do 1990 sprejetih več „hčerinskih direktiv“, ki določajo mejne 
vrednosti emisij in cilje glede okoljske kakovosti za 18 posebnih onesnaževal.

S členom 16 okvirne direktive o vodi 2000/60/ES je bila uvedena posodobljena, celovita in 
učinkovita strategija proti kemičnemu onesnaževanju površinskih voda.
Ta direktiva določa splošni okvir strategije proti onesnaževanju površinskih voda, od 
Komisije pa zahteva, da predstavi predlog s posebnimi ukrepi proti onesnaževanju vode s 
posameznimi onesnaževali ali skupinami onesnaževal, ki predstavljajo veliko tveganje za 
vodno okolje ali tveganje zaradi prenosa po vodnem okolju.

Najprej je bila sprejeta Odločba 2455/2001/ES, ki nadomešča do tedaj veljavni seznam, 
vsebovan v sporočilu Komisije iz leta 1982. Nato je morala Komisija določiti okoljske 
standarde kakovosti (glej člen 16(7)) in nadzor nad emisijami (glej člena 16(6) in (8)) za te 
prednostne snovi.
Cilj predloga Evropske komisije je zaščititi in povečati kakovost okolja v skladu z načelom 
trajnostnega razvoja ter obenem upoštevati še zlasti ribiški sektor in skupnosti, ki so od njega 
odvisne.

Poleg tega predlog, ki predvideva poenostavitev zakonodaje, in spremno sporočilo v celoti 
upoštevata cilje in določbe druge zakonodaje Skupnosti, zlasti politike o kemikalijah, 
vključno z REACH in direktivo o pesticidih, direktivo IPPC in tematskimi strategijami, zlasti 
tistimi o politiki morja in trajnostni uporabi pesticidov. 

II. Ozadje 

Kemično onesnaževanje površinskih voda lahko poruši ravnotežje vodnih ekosistemov, kar 
vodi do izgube habitatov in biotske raznovrstnosti.

Onesnaževala se lahko nalagajo v živilski verigi in škodujejo plenilcem, ki uživajo 
kontaminirane ribe. Ljudje so onesnaževalom v vodnem okolju izpostavljeni z uživanjem rib 
ali morskih sadežev, ob pitju vode in morebitnih rekreativnih dejavnostih.

Onesnaževala lahko ostajajo v okolju še dolga leta po njihovi prepovedi in se kot proizvodi ali 
nenamerni proizvodi izpuščajo v okolje iz različnih virov (npr. kmetijstvo, industrija, 
sežiganje), v naravo so lahko prišli že pred dolgimi časi ali pa se uporabljajo dnevno v 
gospodinjskih izdelkih.

Kot prvi korak strategije iz člena 16 je bil sprejet seznam prednostnih snovi (Odločba 
2455/2001/ES), ki kot prednostno zadevo na ravni Skupnosti navaja 33 snovi.
Cilj tega predloga je z določitvijo okoljskih standardov kakovosti (OSK) zagotoviti visoko 
raven varovanja pred tveganji za vodno okolje ali tveganji prenosa po vodnem okolju, ki so 
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posledica teh 33 prednostnih snovi in nekaterih drugih onesnaževal.

Zmanjšanje kemičnega onesnaževanja vode z upoštevanjem OSK lahko okolju in družbi 
prineseta številne koristi.

Dejanske koristi za komercialni in rekreacijski ribolov so zmanjšanje števila rib, ki ne 
izpolnjujejo potrebnih standardov za prehrano ljudi, zmanjšanje negativnega vpliva na 
uživanje rib, ki je posledica prepričanja, da to škoduje zdravju, zmanjšanje izpostavljenosti 
kemičnim onesnaževalom kot posledice uživanja rib, možnost povečanja staležev in njihove 
raznolikosti ter povečanje dohodka od komercialnega in rekreacijskega ribolova.
Na področju ribogojstva in gojenja lupinarjev štejejo izboljšana produktivnost sektorja, 
manjše kopičenje nevarnih snovi v mesu rib in manjša izpostavljenost ljudi nevarnim snovem 
med koristi spoštovanja OSK.

Očitno ves ta proces močno vpliva na zdravje ljudi. Zmanjšanje kemičnega onesnaževanja, ki 
prinaša zmanjšanje splošne izpostavljenosti nevarnim snovem, do katere prihaja z uživanjem 
morskih sadežev, koristi v prvi vrsti ljudem.

Ta predlog Evropske komisije je omejen na uvedbo OSK na ravni Skupnosti. Posebni in 
dodatni ukrepi za nadzor onesnaževanja so prepuščeni državam članicam, ker je treba 
uporabiti mnogo drugih obstoječih aktov Skupnosti, da bi izpolnili zahteve iz odstavkov 6 in 
8 člena 16.

Predlagani instrument je direktiva, ki določa, katere cilje okoljske kakovosti je treba do leta 
2015 doseči. 

III. Ocena

Glede na posledice za sektor je potrebnih nekaj pripomb. Svinec velja za nevarno snov in 
njegove emisije v vodo je treba kar se da zmanjšati. Ribiški sektor je treba spodbujati, da 
kolikor lahko, k temu prispeva sam. Komisija je v svoji presoji vplivov (na str. 53) navedla, 
da so dioksini, furani in poliklorirani bifenili (PCB) "zgodovinska" onesnaževala, ki so pod 
ustreznim nadzorom. S takšno optimistično oceno se je težko strinjati, saj stopnja vsebnosti 
teh snovi v ribah od strategije za dioksin iz leta 2001 dalje ni bistveno upadla, zlasti v primeru 
Baltskega morja pa je, kot kaže, ostala nespremenjena. Do tega verjetno prihaja predvsem 
zaradi izolacije teh onesnaževal v usedlinah in njihove občasne resuspenzije. Velika 
zaskrbljenost glede nevarnosti, ki jo poliklorirani bifenili zaradi nezakonitega odstranjevanja 
predstavljajo za vodno okolje, se tako zdi upravičena. 

Tretja pripomba zadeva predlagane mejne vrednosti koncentracije heksaklorobenzena, 
heksaklorobutadiena in živega srebra v tkivih rib, mehkužcev, rakov in drugih živih 
organizmov. Če se država članica odloči, da bo uvedla strožje standarde za dosego potrebnih 
ravni, predvidenih v členu 2.3, bo to potrebno uskladiti z drugimi državami članicami, s 
katerimi si deli isto povodje. Po potrebi morajo te druge države članice, zlasti države, ki ležijo 
ob gornjem toku rek, sprejeti iste standarde.

PREDLOGI SPREMEMB
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Odbor za ribištvo 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 7 A (novo)

(7a) Nekatere snovi so za ribe zelo nevarne, 
kadar se nahajajo v površinskih vodah, 
vendar niso na seznamu okoljskih 
standardov kakovosti na področju vodne 
politike. Mednje sodijo zlasti 
perfluorooktan sulfonati (PFOS) in 
tetrabromobisfenol-A (TBBP-A). Komisija 
bo po potrebi tudi za te snovi predložila 
predloge za sprejetje okoljskih standardov 
kakovosti na področju vodne politike.

Obrazložitev

Poliklorirani bifenili (PCB), dioksini, perfluorooktan sulfonati (PFOS) in tetrabromobisfenol-
A (TBBP-A) so zelo škodljivi za okolje in jih je treba uvrstiti na seznam snovi, za katere 
veljajo okoljski standardi kakovosti.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 11 A (novo)

(11a) Svinec, ki se uporablja v ribolovni 
opremi za rekreativni in poklicni ribolov, je 
eden izmed virov onesnaževanja vode. Za 
zmanjšanje stopnje vsebnosti svinca v 
ribolovnih vodah morajo države članice 
ribiški sektor spodbujati k nadomestitvi 
svinca z drugimi, manj škodljivimi snovmi.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 11 B (novo)

(11b) Poliklorirani bifenili (PCB) in 
dioksini sta skupini obstojnih in 
bioakumulativnih strupenih snovi. Obe sta 
zelo nevarni za zdravje ljudi in okolje, zelo 
škodljivo vplivata na vodne vrste in s tem 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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ogrožata sposobnost preživetja ribiškega 
sektorja. Poleg tega je Komisija večkrat 
poudarila, da je treba te snovi uvrstiti na 
seznam prednostnih snovi. Zato je treba s 
sedanjo direktivo zagotoviti, da bodo 
uvrščene na ta seznam.

Predlog spremembe 4
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v prvem pododstavku, države 
članice bodisi uvedejo bolj stroge standarde 
za vodo, s katerimi nadomestijo tiste, ki so 
navedeni v delu A Priloge I, ali določijo 
dodatne standarde za žive organizme.

Za namene spremljanja skladnosti z 
okoljskimi standardi kakovosti za snovi, 
navedene v prvem pododstavku, države 
članice bodisi uvedejo bolj stroge standarde 
za vodo, s katerimi nadomestijo tiste, ki so 
navedeni v delu A Priloge I, ali določijo 
dodatne standarde za žive organizme. Če 
vodno območje pripada več državam 
članicam, morajo te po potrebi uporabljati 
iste standarde.

Predlog spremembe 5
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Uvrstitev dioksinov in polikloriranih 

bifenilov (PCB)
Komisija v skladu s členom 16 Direktive
2000/60/ES in najpozneje do 31. januarja 
2008 predloži predlog za revizijo te direktive 
z namenom uvrstitve dioksinov in 
polikloriranih bifenilov (PCB) na seznam 
prednostnih snovi iz Priloge II (Priloga X 
Direktive 2000/60/ES) ter določitve 
ustreznih okoljskih standardov kakovosti v 
prilogi I.
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