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KRATKA OBRAZLOŽITEV

Z okvirno direktivo o vodah1, sprejeto leta 2000, je bila določena strategija za preprečevanje 
in nadzor kemičnega onesnaževanja voda. Od držav članic je glede površinskih voda 
zahtevala, da preprečijo slabšanje kakovosti površinskih voda, uresničenje ciljev okoljske 
kakovosti do leta 2015 ter zmanjšanje ali postopno odpravo izpustov, emisij in uhajanja 
"prednostnih snovi" in "prednostnih nevarnih snovi" do leta 2025.  Vendar takrat "prednostne 
(nevarne) snovi" ter okoljska kakovost niso bile natančno opredeljene. Leta 2001 je Komisija 
deloma zapolnila vrzel z opredelitvijo snovi, ki zahtevajo posebno skrb2 (33 "prednostnih 
snovi", od katerih jih je 25 potencialno nevarnih).

Namen tega predloga je zapolniti še preostale vrzeli z določitvijo okoljskih standardov 
kakovosti (zgornje meje, da se preprečijo kratkoročne nepopravljive posledice, ter najvišjega 
letnega povprečja, da se preprečijo dolgoročni in trajni učinki), z oblikovanjem popisov, da se 
preveri, ali so bili izpolnjeni cilji zmanjšanja in/ali odprave izpustov, emisij in uhajanja snovi, 
ki zahtevajo posebno skrb, ter z oblikovanjem seznama 13 "prednostnih nevarnih snovi".

Pripravljavec mnenja pozdravlja predlog. Voda je pomemben naravni vir, ki se uporablja za 
pitje, v industriji in kmetijstvu ter jo je treba varovati za uporabo danes in v prihodnje. S tem 
predlogom se bodo predvidoma zmanjšali stroški za obdelavo pitne vode ter povečale 
možnosti industrije, da zagotavlja čiste tehnologije. Poleg tega se bo s predlogom zaradi 
razveljavitve 5 starejših direktiv zmanjšalo upravno breme ter poenostavila zakonodaja, kar 
bo prispevalo k cilju Evropske unije za "boljšo zakonodajo" .

Vendar je pripravljavec mnenja prepričan, da je treba pozitivne vidike uravnotežiti z velikim 
nerešenim izzivom industriji zaradi nujnih dodatnih naložb. 

Najprej v okvirni direktivi o vodah posebne določbe omogočajo prilagodljivost pri zgoraj 
navedenih rokih in okoljskih standardih ter odstopanja od njih zaradi tehnične izvedljivosti, 
nesorazmernih stroškov, naravnih pogojev ali socialnoekonomskih potreb. Predpogoj za 
uživanje dvojnih koristi boljšega varstva in gospodarskega razvoja je podrobnejša pravna 
pojasnitev glede uporabe teh določb v tej direktivi.

Poleg tega so na seznamu prednostnih snovi navedene snovi, ki se pojavljajo v naravi. To 
predstavlja izziv za industrijsko proizvodnjo, kjer se uporabljajo surovine, ki bodo vedno 
vsebovale sledove teh snovi, njihovi delci pa se bodo sčasoma sprostili zaradi 
termodinamičnih zakonov ter omejitev razpoložljive tehnologije pri nadzoru. Zato je treba 
okrepiti navedbe glede uporabe najboljše razpoložljive tehnologije, kot določa Direktiva 
96/61/ES. 

Pripravljavec mnenja pozdravlja dejstvo, da predlog ne določa novega nadzora nad emisijami 
ter da državam članicam omogoča največjo raven prilagodljivosti pri izbiri izvedbenih 
ukrepov za uresničevanje okoljskih ciljev. Vendar bi lahko bil v izjemnih primerih nov ukrep
Skupnosti učinkovitejši. Take odločitve morajo temeljiti na obširnem posvetovanju med 

  
1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.
2 UL L 331, 15.12.2001, str. 1.
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Komisijo, državami članicami in zainteresiranimi stranmi. V ta namen se lahko uporabi 
postopek, predviden v členu 12 okvirne direktive o vodah.

Varovanje in gospodarska dejavnost morata biti v ravnovesju.  S tega vidika je dobrodošla 
določitev okoljskih standardov kakovosti (OSK) za varstvo pri neposrednih in posrednih 
učinkih ter bo prispevala k ciljem varstva in minimalnega bremena za države članice in 
gospodarstvo. Kjer takih standardov še ni mogoče določiti, se izbranega koncepta ne sme 
opustiti. V takih primerih in ko imajo obravnavane snovi bioakumulativne lastnosti, je treba 
namesto uvedbe OSK za potencialno ogrožena področja ta skrbno spremljati, da se prepreči 
bistveno poslabšanje ter si še naprej prizadevati za ohranjanje splošnih zaščitnih OSK. 
Nerešena vprašanja o uporabi OSK pri usedlinah in živih organizmih v kombiniranem 
pristopu, posredniška narava takih OSK ter prevlada koncepta splošnih zaščitnih OSK 
zahtevajo ustrezne prilagoditve v predlogu te direktive.

Pripravljavec mnenja nasprotuje absolutnemu preprečevanju slabšanja. To bi presegalo 
koncept preprečevanja slabšanja, kot je določen v obstoječi zakonodaji Skupnosti, ter 
onemogočilo trajnostno upravljanje voda.

Končno pripravljavec mnenja pozdravlja praktični pristop Komisije, da določi jasne, 
usklajene in zavezujoče standarde na ravni Skupnosti ter tako prepreči izkrivljanje trga. 
Vendar to velja tudi za oceno statusa kakovosti vode ter uporabo najvišjih dovoljenih 
koncentracij v kombiniranem pristopu iz člena 10 okvirne direktive o vodah. Pri obeh obstaja 
več možnosti praktične uporabe, ki lahko dajo različne rezultate. Brez usklajenih in obveznih 
metod ni mogoče uvesti enakih pogojev. Posebej je treba obravnavati primere, ko se 
predlagani okoljski standardi kakovosti ne ujemajo z analitičnimi metodami z dovolj nizkimi 
mejami določljivosti.

PREDLOGI SPREMEMB

Odbor za industrijo, raziskave in energetiko poziva Odbor za okolje, javno zdravje in varnost 
hrane kot pristojni odbor, naj v svoje poročilo vključi naslednje predloge sprememb:

Besedilo, ki ga predlaga Komisija1 Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 4

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 16
Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 

(4) Od leta 2000 so bili sprejeti številni akti 
Skupnosti, ki vsebujejo ukrepe za nadzor 
nad onesnaževanjem v skladu s členom 
16(6) Direktive 2000/60/ES za posamezne 
prednostne snovi. Poleg tega mnogo ukrepov 

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej treba nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi novega 
nadzora, saj bi se s tem nadzor lahko 
podvojil. 

za varovanje okolja spada na področje druge 
obstoječe zakonodaje Skupnosti. Prednost je 
torej treba nameniti izvajanju in reviziji 
obstoječih instrumentov in ne uvedbi novega 
nadzora, saj bi se s tem nadzor lahko 
podvojil. 

Obrazložitev

Treba je navesti člen 16(6) in ne člena 16 na splošno, saj člen 16(6) izrecno navaja potrebo 
po stroškovno ugodnem in sorazmernem nadzoru. Seveda so na seznamu snovi v prilogah I in 
II tudi snovi, ki se pojavljajo v naravi (npr. kovine), katerih sledi najdemo povsod. Ta vidik je 
treba poudariti, da bo potrebni nadzor operativen.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 5

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členom 11 Direktive 2000/60/ES razvijejo 
za vsako povodje. 

(5) V zvezi z nadzorom nad emisijami 
prednostnih snovi iz točkovnih in razpršenih 
virov iz člena 16(6) in (8) Direktive 
2000/60/ES se zdi stroškovno učinkoviteje 
in proporcionalno, da države članice v 
program ukrepov vključijo, kjer je potrebno, 
ob izvajanju druge zakonodaje Skupnosti, 
primerne nadzorne ukrepe, ki se v skladu s 
členoma 10 in 11 Direktive 2000/60/ES 
razvijejo za vsako povodje.

Obrazložitev

Namen predloga spremembe je preprečiti slabitev zahteve iz člena 10 okvirne direktive o 
vodah, ki poleg najboljših razpoložljivih tehnologij zahteva strožji nadzor nad emisijami, kjer 
je to potrebno zaradi izpolnjevanja okoljskih standardov kakovosti.

Predlog spremembe 3
UVODNA IZJAVA 5 A (novo)

(5a) Če država članica ne more sama rešiti 
zadeve, ki vpliva na upravljanje voda, lahko 
o tem poroča Komisiji v skladu s členom 12 
Direktive 2000/60/ES. Država članica 
lahko poroča tudi o zadevi, pri kateri so 
ukrepi Skupnosti očitno stroškovno 
ugodnejši ali ustreznejši. V tem primeru 
Komisija sproži izmenjavo informacij z 
vsemi državami članicami in če se ukrep 
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Skupnosti res izkaže za boljšo možnost, 
Komisija objavi poročilo in predlaga 
ukrepe. 

Predlog spremembe 4
UVODNA IZJAVA 9

(9) Vodno okolje lahko kemično 
onesnaženje prizadene tako kratkoročno kot 
dolgoročno, zato je treba pri vzpostavitvi 
OSK za osnovo uporabiti tako podatke o 
akutnih kot tudi podatke o kroničnih 
posledicah. Za zagotovitev ustrezne zaščite 
vodnega okolja in zdravja ljudi je treba 
določiti letne povprečne standarde kakovosti 
na ravni, ki zagotavlja zaščito pred 
dolgoročno izpostavljenostjo, in največje 
dovoljene koncentracije za zaščito pred 
kratkoročno izpostavljenostjo.

(9) Vodno okolje lahko kemično 
onesnaženje prizadene tako kratkoročno kot 
dolgoročno, zato je treba pri vzpostavitvi 
OSK za osnovo uporabiti tako podatke o 
akutnih kot tudi podatke o kroničnih 
posledicah. Za zagotovitev ustrezne zaščite 
vodnega okolja in zdravja ljudi je treba 
določiti letne povprečne standarde kakovosti 
na ravni, ki zagotavlja zaščito pred 
dolgoročno izpostavljenostjo, in največje 
dovoljene koncentracije za zaščito pred 
kratkoročno izpostavljenostjo. Treba je 
uskladiti uporabo največjih dovoljenih 
koncentracij v skladu s kombiniranim 
pristopom iz člena 10 Direktive 2000/60/ES, 
zlasti obravnavo odstopajočih točk, ter 
določitev nadzora emisij.

Obrazložitev

Najvišje dovoljene koncentracije so lahko zavajajoče zaradi odstopajočih točk ter se ne 
nanašajo na kakršno koli časovno obdobje, ampak so diskretne narave. Zato bi bil vsak 
poskus ocene ali predvidevanja takih vrednosti, kar je nujno potrebno pri postopkih za 
dovoljenja emisij, zelo pristranski. Treba je določiti  usklajena pravila za obravnavo teh 
vprašanj, da se zagotovijo enaki pogoji.

Predlog spremembe 5
UVODNA IZJAVA 18 A (novo)

(18a) Uredba (ES) Evropskega parlamenta 
in Sveta z dne 18. decembra 2006 št. 
1907/2006 o registraciji, evalvaciji, 
avtorizaciji in omejevanju kemikalij 
(REACH) ter o ustanovitvi Evropske 
agencije za kemikalije1 določa revizijo za
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oceno ustreznosti meril za določitev snovi, 
ki so obstojne, bioakumulativne in 
strupene. Komisija naj ustrezno spremeni 
Prilogo X Direktive 2000/60/ES, takoj ko 
bodo spremenjena merila v Uredbi (ES) št. 
1907/2006.
______________
1 UL L 396, 30.12.2006, str. 1.

Obrazložitev

Ugotavlja se, da so merila za določitev obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi v 
uredbi REACH pomanjkljiva. So namreč tako ostra, da skoraj ni snovi, opredeljenih kot 
obstojne, bioakumulativne in strupene. Na žalost se ista merila uporabljajo pri reviziji 
Priloge X Direktive 2000/60/ES. Komisija naj spremeni Prilogo X, takoj ko bodo popravljena 
merila za določanje obstojnih, bioakumulativnih in strupenih snovi v uredbi REACH.

Predlog spremembe 6
ČLEN 2, ODSTAVEK 2

2. Države članice na podlagi spremljanja 
stanja vode, ki se izvede v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES, zagotovijo, da se 
koncentracije snovi v usedlinah in živih 
organizmih, navedene v delih A in B 
Priloge I, ne povečajo.

2. Države članice spremljajo koncentracije 
snovi, navedenih v delih A in B Priloge I, 
kot je ustrezno v živih organizmih, novih 
usedlinah ali neraztopljenih snoveh, če 
imajo te snovi pomemben akumulacijski 
potencial na teh področjih in če okoljski 
standardi kakovosti za vodno fazo, določeni 
v delih A in B Priloge I, organizmov ne 
ščitijo dovolj pred sekundarnim 
zastrupljanjem ali bentoškimi organizmi. 
Države članice zagotovijo, da se 
koncentracije spremljanih snovi bistveno 
ne povečajo v obdobju preverjanja za načrt 
upravljanja povodja iz člena 13(7) 
Direktive 2000/60/ES.
Države članice v vsakem primeru 
spremljajo heksaklorobenzen, 
heksaklorobutadien in metil živo srebro.

Obrazložitev

S splošnimi zaščitnimi okoljskimi standardi za vodno fazo se upošteva previdnostno načelo, 
hkrati pa so stroški za spremljanje in izpolnjevanje standardov nižji. Če taki OKS niso na 
voljo, iz enakih razlogov velja prepoved "bistvenega" poslabšanja (trend naraščanja), pri 
čemer se spremljajo koncentracije prednostnih snovi v ustreznih usedlinah, živih organizmih 
ali neraztopljenih snoveh. "Popolna" prepoved poslabšanja bi onemogočila trajnostno 
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upravljanje voda, hkrati pa ni predvidena v sedanji zakonodaji EU o vodah niti v sami okvirni 
direktivi o vodah.

Predlog spremembe 7
ČLEN 2, ODSTAVEK 4 A (novo)

4a. Okoljski standardi kakovosti iz 
odstavkov 1 do 3 ne posegajo v zahteve 
Direktive Sveta 98/83/ES niti v člen 7 
Direktive 2000/60/ES o vodah, ki se 
uporabljajo za odvzem pitne vode, ki so 
lahko strožje.

Obrazložitev

V veljavnih klavzulah je treba posebej določiti, da okoljski standardi kakovosti ne posegajo v 
specifične zahteve Skupnosti o vodi za prehrano ljudi. 

Predlog spremembe 8
ČLEN 2, ODSTAVEK 5

5. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi 
obvezne metode za izračun iz drugega 
odstavka točke 3 dela C Priloge I k tej 
direktivi.

5. Komisija v skladu s postopkom iz člena 
21(2) Direktive 2000/60/ES in v dveh letih 
po začetku veljavnosti te direktive določi 
obvezne metode za izračun vsaj za zadeve iz 
dela C Priloge I k tej direktivi.

Obrazložitev

Potrebna je obvezna metodologija, da se zagotovi enaka raven zaščite ter prepreči 
izkrivljanje konkurence v državah članicah. Za dopolnitev ustrezne določbe člena 8(3) 
Direktive 2000/60/ES se uvede nespremenljiv časovni okvir za opredelitev teh metod.

Predlog spremembe 9
ČLEN 3, ODSTAVEK 1

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.

1. Države članice določijo prehodna 
območja prekoračitve, kjer koncentracije 
enega ali več onesnaževal lahko presežejo 
ustrezne okoljske standarde kakovosti, v 
kolikor ne ogrožajo skladnosti preostalega 
površinskega vodnega telesa s temi 
standardi.
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Obrazložitev

Treba je jasno izraziti, da ima prednost skladnost s cilji Direktive 2000/60/ES. Beseda 
"ogroziti" je že uporabljena v primerljivem členu 4(8) omenjene direktive.

Predlog spremembe 10
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja.

1. Na podlagi podatkov, zbranih v skladu s 
členoma 5 in 8 Direktive 2000/60/ES in v 
skladu z Uredbo (ES) št. 166/2006 države 
članice pripravijo popis emisij, izpustov in 
uhajanja vseh prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v delih A in B 
Priloge I za vsako povodje ali njegov del 
znotraj njihovega ozemlja, skupaj z viri 
emisij, izpustov in uhajanj ter ustreznimi 
kartami.

Države članice navedejo tudi vse ukrepe za 
nadzor emisij, uvedene po takih emisijah, 
izpustih in uhajanju prednostnih snovi in 
onesnaževal, navedenih v popisu.

Obrazložitev

Treba je jasno določiti, da morajo biti v popisu navedeni viri emisij, izpustov in uhajanja 
prednostnih snovi in drugih onesnaževal. Zaradi boljše preglednosti jih je treba 
kartografirati. 

Glede na obveznosti, ki jih imajo države članice glede prenehanja ali odprave emisij, izpustov 
in uhajanja prednostnih snovi, kot določa člen 4(1)(a)(iv) Direktive 2000/60/ES, naj države 
članice v svojih popisih navedejo tudi podatke o takih ukrepih.

Predlog spremembe 11
ČLEN 4, ODSTAVEK 2, PODODSTAVEK 2 A (novo)

Države članice lahko pri pripravi svojih 
popisov uporabijo podatke o emisijah, 
izpustih in uhajanju, zbrane od začetka 
veljavnosti Direktive 2000/60/ES, če taki 
podatki ustrezajo enakim zahtevam za 
kakovost, ki veljajo za podatke iz odstavka 
1.



PE 380.994v02-00 10/12 AD\654947SL.doc

SL

Obrazložitev

Državam članicam je treba omogočiti, da pokažejo rezultate "vnaprejšnjih ukrepov". 
Komisija pri ocenjevanju napredka upošteva te dodatne podatke.

Predlog spremembe 12
ČLEN 4, ODSTAVEK 5, PODODSTAVEK 1 A (novo)

Komisija pri preverjanju upošteva:
– tehnično izvedljivost in sorazmernost;
– uporabo najboljših razpoložljivih 
tehnologij;
– obstoj koncentracij v naravnem okolju.

Obrazložitev

Komisija pri ocenjevanju napredka držav članic glede cilja v členu 4(a)(a)(iv) Direktive 
2000/60/ES upošteva pogoje, s katerimi je omejen obseg možnih ukrepov.

Predlog spremembe 13
ČLEN 4, ODSTAVEK 6 A (novo)

6a. Če so ukrepi za dosego cilja v členu 
4(1)(a)(iv) Direktive 2000/60/ES tehnično 
neizvedljivi ali nesorazmerno dragi, lahko 
države članice uporabijo ustrezne določbe 
člena 4(4) in (5) omenjene direktive.

Obrazložitev

Glede na sedanje besedilo je treba pojasniti uporabo člena 4(4) in (5) Direktive 2000/60/ES 
za doseganje cilja v členu 4(1)(a)(iv) omenjene direktive.

Predlog spremembe 14
ČLEN 4 A (novo)

Člen 4a
Nov nadzor Skupnosti nad emisijami

1. Kadar država članica v skladu s členom 
12(1) Direktive 2000/60/ES poroča o 
zadevi, ki je ni mogoče rešiti na ravni 
države članice, ali poroča, da se zdijo 
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ukrepi Skupnosti stroškovno ugodnejši ali 
ustreznejši način reševanja te zadeve, 
Komisija pripravi izmenjavo informacij z 
vsemi državami članicami in ustreznimi 
zainteresiranimi stranmi, da oceni, ali je 
ukrep Skupnosti potreben ali bi bil 
stroškovno ugodnejši in ustreznejši, o tem 
objavi poročilo ter ga posreduje 
Evropskemu parlamentu in Svetu.
2. Če je v poročilu Komisije potrjeno, da je 
ukrep Skupnosti potreben ali stroškovno 
ugoden ali ustrezen, Komisija v dveh letih 
po objavi poročila predlaga ustrezne 
ukrepe. 

Obrazložitev

Dobrodošla je odločitev Komisije, da v tej direktivi ne predlaga novega nadzora Skupnosti 
nad emisijami v skladu s členom 16(6) Direktive 2000/60/ES. Vendar mora biti postopek, 
predviden v členu 12 Direktive 2000/60/ES, dodatna možnost pri specifičnih problemih. Ta 
predlog spremembe poudarja to možnost in določa podrobnosti tega postopka.
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