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Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 62
Naslov Direktive

Predlog 
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem

Predlog 
DIREKTIVA EVROPSKEGA 
PARLAMENTA IN SVETA

o varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem in poslabšanjem

Or. de

Obrazložitev

Nova Direktiva presega področje člena 17 Direktive 2000/60/ES in vsebuje določbe v zvezi s 
prehodom z dosežkov in ohranjanjem teh dosežkov v skladu z Direktivo80/68/EGS o podzemni 
vodi, ki preneha veljati najpozneje leta 2013, s ciljem preprečevanja ali omejevanja vnosa 
nevarnih snovi. Cilj poleg tega ni samo preprečevanje onesnaženja, ampak zlasti poslabšanja 
podzemne vode, ki ga povzroča nadaljnje odvajanje.



PE 350.247v01-00 2/95 AM\550205SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 63
Uvodna izjava 1

(1) Podzemna voda je pomemben naravni 
vir, ki ga bi bilo treba kot takega zaščititi 
pred onesnaženjem.

(1) Podzemna voda je pomemben naravni 
vir, ki ga bi bilo treba kot takega zaščititi 
pred onesnaženjem.

To je zlasti pomembno za ekosisteme, ki so 
odvisni od podzemne vode in za uporabo 
podzemne vode pri vodni oskrbi za 
prehrano ljudi.

Or. nl

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 64
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Podzemna voda mora biti zaščitena 
tako, da je mogoča zagotovitev pitne vode 
dobre kakovosti s preprostim 
prečiščevanjem, kot je določeno v ciljih iz 
člena 7(2) in (3) Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 65
Uvodna izjava 1 a (novo)

(1a) Količina nedotaknjene podzemne vode 
se v Evropi hitro zmanjšuje, kar ogroža 
oskrbo prihodnjih generacij z naravno 
pitno vodo in povzroča tveganje za 
nastanek nepopravljive škode naravne 
dediščine in javnih dobrin.
Treba je opraviti nadaljnje raziskave, da se 
bodo v Direktivo uvedla merila za kakovost 
ekosistema podzemnih voda in določbe za 
varovanje ekosistemov podzemnih voda 
pred poslabšanjem.

Or. en
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Obrazložitev

Naravni viri podzemne vode morajo biti zaščiteni tudi kot ekosistemi. Varovanje podzemne vode ne 
sme biti omejeno na dobro kemijsko stanje podzemnih virov, ampak bi bilo treba preprečevati tudi 
izgubo funkcionalnosti tega vira in vzdrževati raznolikost ekosistemov pod površjem vodonosnikov 
in na zgornji zemeljski plasti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 66
Uvodna izjava 3

(3) Da bi se zavarovalo okolje in zdravje 
ljudi, bi bilo treba preprečiti, zmanjšati 
koncentracije zdravju škodljivih
onesnaževal ali se jim izogniti.

(3) Da bi se zavarovalo okolje in zdravje 
ljudi, je treba preprečiti, zmanjšati 
koncentracije škodljivih onesnaževal ali se 
jim izogniti.

Glavni viri onesnaženja podzemne vode so 
odpadki, onesnaženje zraka, kmetijstvo in 
promet. Ta področja zdaj večinoma ureja 
pravo ES. Varovanje podzemne vode mora 
biti zagotovljeno na osnovi enotnih 
standardov za ta področja.

Or. de

Obrazložitev

Obstajati morajo standardne določbe o varovanju podzemne vode v skladu z zakonodajo ES 
ali EU, zlasti zato da se prepreči podvajanje. EU mora pri oblikovanju teh določb uporabljati 
načelo previdnosti, tj. prizadevanje za najvišjo stopnjo varovanja podzemne vode. V 
nasprotnem primeru države članice ne bi mogle zagotoviti visokokakovostne podzemne in 
pitne vode, ki je bila na voljo doslej. Direktiva ES o odlagališčih in njena pravila za izvajanje 
ne zagotavljajo te ravni zaščite.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 67
Uvodna izjava 3 a (novo)

(3a)Telesa podzemne vode morajo biti 
zaščitena za varovanje sposobnosti 
preživetja evropskega kmetijstva, ki 
predstavlja ključno orodje v boju proti 
širjenju puščav. Podzemne vodonosnike je 
treba zaščititi pred prihodnjim pretiranim 
izkoriščanjem, zaradi katerega lahko 
postanejo onesnaženi, ki lahko zniža njihov 
tok, kar lahko celo povzroči njihovo 
izginotje.

Or. es

Obrazložitev

Vodonosnike je treba izčrpno spremljati, da je omogočeno pravočasno posredovanje v 
primeru kakršnega koli znatnega zmanjšanja količine vode ali kakršnega koli povečanja 
onesnaženosti. Namakanje ne sme prenehati, ker bi to povzročilo izgubo rastlinja, ki prekriva 
tla in ki igra ključno vlogo v boju proti širjenju puščav. Zato je treba vodotoke ščititi pred 
pretiranim izkoriščanjem.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 68
Uvodna izjava 4

(4) Direktiva Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
vsebuje obširne določbe za varstvo in 
ohranitev podzemne vode. V skladu s 
členom 17 te direktive je treba sprejeti 
posebne ukrepe za preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja podzemnih voda, vključno z 
merili za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja vode in z merili za ugotavljanje 
pomembnih in stalnih trendov naraščanja 
in za določanje izhodišč za njihovo 
obračanje.

(4) Direktiva Sveta 2000/60/ES z dne 
23. oktobra 2000 o določitvi okvira za 
ukrepe Skupnosti na področju vodne politike 
vsebuje obširne določbe za varstvo in 
ohranitev podzemne vode. V skladu s 
členom 17 te direktive je treba sprejeti 
posebne ukrepe za preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja podzemnih voda. Cilj teh 
ukrepov je doseganje dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode v skladu s členom 
4(1)(b).
Države članice morajo v skladu s členom 
4(1)(b)(i) izvajati potrebne ukrepe za 
preprečevanje ali omejevanje poslabšanja 
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stanja vseh teles podzemne vode ter (ii) 
varovati, spodbujati in obnavljati vsa telesa 
podzemne vode s ciljem doseganja dobrega 
stanja podzemne vode.

Or. da

Obrazložitev

Sklicevanje Komisije na določbe okvirne direktive o vodah pomeni odstopanje od zahtev 
direktive v zvezi s sprejetjem posebnih ukrepov za preprečevanje in nadzor onesnaženja 
podzemne vode. 
V členu 17 okvirne direktive o vodah piše: „Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne 
ukrepe za preprečevanje in nadzor onesnaženja podzemne vode. Cilj teh ukrepov je doseganje 
dobrega kemijskega stanja podzemne vode v skladu s členom 4(1)(b).“
Osnutek direktive Komisije vsebuje naslednji zavajajoč opis v členu 17 okvirne direktive o 
vodah: „Evropski parlament in Svet sprejmeta posebne ukrepe za preprečevanje in nadzor 
onesnaženja podzemne vode z določitvijo skupnih meril o dobrem kemijskem stanju in trendih 
kakovosti“.
Opredelitev skupnih meril o dobrem kemijskem stanju in trendih kakovosti je v predlogu 
Komisije zato enaka kot posebni ukrepi za preprečevanje in nadzor onesnaževanja podzemne 
vode. To seveda ni res.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 69
Uvodna izjava 4

Direktiva Sveta 2000/60/ES z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike 
vsebuje obširne določbe za varstvo in 
ohranitev podzemne vode. V skladu s 
členom 17 te direktive je treba sprejeti 
posebne ukrepe za preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja podzemnih voda, vključno z 
merili za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja vode in z merili za ugotavljanje 
pomembnih in stalnih trendov naraščanja in 
za določanje izhodišč za njihovo obračanje.

Direktiva Sveta 2000/60/ES z dne 23. 
oktobra 2000 o določitvi okvira za ukrepe 
Skupnosti na področju vodne politike 
vsebuje obširne določbe za varstvo in 
ohranitev podzemne vode. V skladu s 
členom 17 te direktive je treba sprejeti 
posebne ukrepe za preprečevanje in nadzor 
onesnaževanja podzemnih voda, vključno z 
merili za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja vode in z merili za ugotavljanje 
pomembnih in stalnih trendov naraščanja in 
za določanje izhodišč za njihovo obračanje. 
Treba je postaviti merila za ocenjevanje 
učinkov, ki jih lahko ima znižanje vodnih 
rezerv vodonosnikov na okolje. Na podlagi 
člena 8 Direktive 2000/60/ES je treba 
spremljati količinsko stanje vodnih teles.
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Or. es

Obrazložitev

Ob ocenjevanju kakovosti teles podzemne vode se ne sme zanemarjati učinkov kakršnega koli 
zmanjšanja količine vode, ker lahko tako zmanjšanje povzroči višje koncentracije naravnih 
onesnaževal, kot je sulfat. Predlog direktive je precej ohlapen, ko gre za količinsko 
spremljanje podzemne vode iz člena 8 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 70
Uvodna izjava 5

Nadomešča predlog spremembe 5, ki ga vloži poročevalec. 

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

(5) Treba je določiti standarde kakovosti 
podzemne vode in metode vrednotenja, da bi 
lahko ocenili in opisali kemijsko stanje 
podzemne vode in teles podzemne vode v 
skladu z enotnimi standardi. Vendar je 
treba minimalne standarde za varstvo 
podzemne vode v Evropski uniji oblikovati 
tako, da je preprečeno izkrivljanje 
konkurence.
Za ukrepe, potrebne za dosego dobre 
kakovosti podzemne vode, bo potrebnih 
veliko vlaganj. Kjer je primerno, bodo 
morali ustrezni mehanizmi financiranja, ki 
se razvijajo v skladu z novo finančno 
perspektivo, ponuditi pomoč tistim, ki se 
soočajo s temi dodatnimi stroški.

Or. de

Obrazložitev

Nespremenjena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 71
Uvodna izjava 5

(5) Treba je določiti standarde kakovosti, (5) Treba je na pregleden način določiti 
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mejne vrednosti in metode vrednotenja, da 
bi lahko zagotovili merila za ocenjevanje
kemijskega stanja teles podzemne vode.

standarde kakovosti podzemne vode in 
metode vrednotenja, da bi lahko ocenili in 
opisali kemijsko stanje teles podzemne 
vode. Pri tem morajo biti določeni ustrezni 
minimalni standardi, ki zagotavljajo, da se 
v Evropski uniji ne pojavi izkrivljanje 
konkurence.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 72
Uvodna izjava 5

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

(5) Treba je določiti standarde kakovosti in 
metode vrednotenja, da bi lahko zagotovili 
merila za ocenjevanje kemijskega stanja 
teles podzemne vode.

Or. da

Obrazložitev

Popolnoma nesmiselno je govoriti o mejnih vrednostih za onesnaževanje podzemne vode. 
Podzemna voda je onesnažena takoj, ko je v njej mogoče izmeriti aktivne snovi. Ker se 
merilne tehnike stalno razvijajo in izboljšujejo, ne sme biti za onesnaževanje določena nobena 
določena mejna vrednost, meritve pa morajo temeljiti na najnižji izmerljivi ravni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 73
Uvodna izjava 5 a (novo)

Nadomešča predlog spremembe 6, ki ga vloži poročevalec. 

(5a) Varovanje podzemne vode lahko na 
nekaterih območjih zahteva spremembo 
kmetijske/gozdarske prakse, kar bi lahko 
povzročilo izgubo dohodka. To vprašanje je 
treba obravnavati pri razvoju načrtov za 
razvoj podeželja v skladu s preoblikovano 
SKP.
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 74
Uvodna izjava 6

(6) Treba je postaviti merila za 
prepoznavanje kakršnih koli pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov onesnaževal ter 
za določanje začetne točke za obrat trenda 
rasti, ob upoštevanju možnosti škodljivih 
učinkov na povezane vodne ekosisteme ali 
odvisne kopenske ekosisteme.

Črtano

Or. da

Obrazložitev

Takoj potem ko je opaženo nepotrebno onesnaženje podzemne vode, morajo biti sprejeti 
ukrepi za nadzor virov onesnaženja. Na področju ukrepov za nadzor virov onesnaženja je 
nesprejemljivo, da je treba čakati na nadaljevanje povečanja onesnaženja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 75
Uvodna izjava 7a (novo)

Nadomešča predlog spremembe 8, ki ga vloži poročevalec.

Pojasniti je treba, za katere snovi je treba 
preprečiti ali omejiti odvajanje, pri tem pa 
je treba zlasti upoštevati strokovna znanja o 
problematičnih snoveh, na primer o 
endokrinih snoveh(1).

(1) O tem vprašanju glej resolucije 
Parlamenta z dne 20. oktobra 1998 o 
kemičnih snoveh, ki povzročajo endokrine 
motnje (UL C 341, 9.11.1998, str. 37), in z 
dne 26. oktobra 2000 o sporočilu Komisije 
o strategiji Skupnosti za endokrine motilce 
hormonov – snovi, ki škodljivo vplivajo na 
hormonski sistem človeka in divjih živali 
(UL C 197, 12.7.2001, str. 409).

Or. de
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Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 76
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) V skladu s členom 11(3)(f) Direktive 
2000/60/ES morajo biti zaloge in obnova 
podzemne vode obravnavane kot dovoljena 
praksa v skladu z dovoljenjem in priznane 
kot dragocena metoda za upravljanje z 
vodnimi viri.

Or. en

Obrazložitev

Pri merilih za dobro kemijsko stanje se navaja 50 mg/l za nitrate in 0,1 mikrograma/l za pesticide. 
Poleg tega je s sklicevanjem na okvirno direktivo o vodah navedeno, da kakovost podzemne vode ne 
sme vplivati na ekološko kakovost površinske vode. Ta predlog spremembe ustvarja povezavo z 
uporabo podzemne vode kot vira zalog pitne vode pri merilih za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Caroline Jackson

Predlog spremembe 77
Uvodna izjava 7 a (novo)

(7a) V skladu s členom 11(3)(f) Direktive 
2000/60/ES morajo biti zaloge in obnova 
podzemne vode obravnavane kot dovoljena 
praksa v skladu z dovoljenjem in priznane 
kot dragocena metoda za upravljanje z 
vodnimi viri.

Or. en

Obrazložitev

Umetno napajanje je praksa, ki je že močno razširjena po Evropi. Cilj te uvodne izjave je 
zagotoviti, da je uporaba umetnega napajanja vodonosnikov potrjena pri njihovi uporabi za 
trajnostno gospodarjenje z vodnimi viri. Poleg tega je s tem dopolnjen člen 6 te direktive.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 78
Uvodna izjava 7 a (novo)
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(7a) Države članice morajo, kjer je mogoče, 
uporabiti obstoječe statistične postopke, pod 
pogojem, da so ti postopki v skladu z 
mednarodnimi standardi in prispevajo k 
primerljivosti rezultatov spremljanja med 
državami članicami v daljših obdobjih;

Or. nl

Obrazložitev

Pozornost in trud je treba osredotočiti na doseganje ciljev. Treba se je izogniti nepotrebni 
birokraciji, na primer podvajanju statističnih postopkov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 79
Člen 1

Ta direktiva določa posebne ukrepe v skladu 
s členom 17(1) in (2) Direktive 2000/60/ES, 
da bi se preprečevalo in nadziralo 
onesnaženje podzemnih voda. Ukrepi 
vključujejo še zlasti:

Ta direktiva določa posebne ukrepe v skladu 
s členom 17(1) in (2) Direktive 2000/60/ES, 
da bi se preprečevalo in nadziralo 
onesnaženje podzemnih voda. Ukrepi 
vključujejo še zlasti: 

(a) merila za oceno dobrega kemičnega 
stanja podzemnih voda; in

(a) merila za oceno dobrega kemičnega 
stanja podzemnih voda; 

(b) merila za prepoznavanje in obrat 
pomembnih in stalno naraščajočih trendov 
ter za opredelitev začetnih točk za obrat 
trenda rasti.

(b) merila za prepoznavanje in obrat 
pomembnih in stalno naraščajočih trendov 
ter za opredelitev začetnih točk za obrat 
trenda rasti; in

Ta direktiva uvaja tudi potrebo po 
preprečevanju ali omejevanju posrednih 
odvajanj onesnaževal v podzemno vodo.

(c) potrebo po preprečevanju ali omejevanju 
posrednih odvajanj onesnaževal v podzemno 
vodo.

Or. nl

Obrazložitev

Oblikovanje potreb po posrednem odvajanju je eden od glavnih ciljev te direktive, zato bi 
moralo biti to oblikovanje enakopravno s cilji, določenimi v pododstavkih (a) in (b).

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 80
Člen 1, odstavek 2
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Ta direktiva uvaja tudi potrebo po 
preprečevanju ali omejevanju posrednih 
odvajanj onesnaževal v podzemno vodo.

Ta direktiva določa zahtevo iz člena 
4(1)(b)(i) Direktive 2000/60/ES, da se 
prepreči ali omeji vnašanje onesnaževal v 
podzemno vodo in poslabšanje stanja vseh 
teles podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Posredno odvajanje je nov koncept, ki ga bi bilo treba uvesti. V okvirni direktivi o vodah se 
uporabljata samo splošni izraz vnos in poseben izraz neposredno odvajanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 81
Člen 1 (a)

(a) merila za oceno dobrega kemičnega 
stanja podzemnih voda; in

(a) merila za oceno podzemnih voda brez 
nepotrebnega onesnaženja; in

Or. da

Obrazložitev

Bistveno je, da mora biti podzemna voda ocenjena kot čista, tj. da ni onesnažena s snovmi, ki 
se lahko pripišejo človeškemu delovanju. To velja na primer za pesticide, dušik ali druge 
snovi, ki so tuje okolju in zabeležene v podzemni vodi ter izhajajo iz kmetijstva ali industrijske 
dejavnosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 82
Člen 1 (b)

(b) merila za prepoznavanje in obrat 
pomembnih in stalno naraščajočih trendov 
ter za opredelitev začetnih točk za obrat 
trenda rasti.

(b) merila za prepoznavanje ukrepov 
nadzorovanja virov onesnaženja, potem ko 
je ugotovljeno nepotrebno onesnaženje 
podzemne vode.

Or. da

Obrazložitev

Takoj potem ko je opaženo nepotrebno onesnaženje podzemne vode, morajo biti sprejeti 
ukrepi za nadzor virov onesnaženja. Na področju ukrepov za nadzor virov onesnaženja je 
nesprejemljivo, da je treba čakati na nadaljevanje povečanja onesnaženja.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 83
Člen 1, odstavek 2

Ta direktiva uvaja tudi potrebo po 
preprečevanju ali omejevanju posrednih 
odvajanj onesnaževal v podzemno vodo.

Ta direktiva določa zahtevo iz člena 4(1) (b) 
(i) Direktive 2000/60/ES, da se prepreči ali 
omeji vnašanje onesnaževal v podzemno 
vodo in poslabšanje stanja vseh teles 
podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Direktiva ne bi smela uvesti novega koncepta „posrednih odvajanj“. Okvirna direktiva o vodah 
(WFD) razlikuje le med splošnim primerom „vnosa“ in posebnim primerom „neposrednega 
odvajanja“ onesnaževal v podzemno vodo. 

Direktiva bi morala razjasniti obveznosti WFD v zvezi s snovmi, „ki jih je treba preprečiti“ in 
snovmi, „ki jih je treba omejiti“ ter predvideti ukrepe EU za doseganje preprečevalnih ukrepov v 
primerih ustreznih evropskih onesnaževal. Poleg tega bi morala razjasniti obveznost WFD o 
preprečevanju poslabšanja kemijskega stanja podzemne vode. Medtem ko nekateri to obveznost 
razumejo kot ohranjanje obstoječega stanja, pa jo drugi razumejo kot preprečevanje poslabšanja z 
dobrega na slabo kemijsko stanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 84
Člen 1, odstavek 2

Ta direktiva uvaja tudi potrebo po 
preprečevanju ali omejevanju posrednih 
odvajanj onesnaževal v podzemno vodo.

(ba) oblikovanje programa ukrepov, ki naj 
bi jih sprejele države članice, zato da bi 
preprečile ali omejile posredno odvajanje 
onesnaževal v podzemno vodo.

Or. en
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Predlog spremembe, ki ga vložita Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Predlog spremembe 85
Člen 1, odstavek 2 a (novo)

Ta direktiva, ki je nadaljnji razvoj Direktive 
2000/60/ES, predvideva, da bodo države 
članice in organi oblasti, odgovorni za 
trajnostno upravljanje z vodnimi viri, 
sprejeli vse potrebne ukrepe za določitev 
značilnosti in pregled stanja teles podzemne 
vode. Ti ukrepi, določeni v Prilogah IV in V 
k Direktivi 2000/60/ES, vključujejo 
določitev kraja in omejitve teles podzemne 
vode, njihovih geoloških in hidroloških 
značilnosti, zmogljivosti napajanja in 
okrepitev, povodij, nahajališč odvzema in 
tveganj za prekomerno izkoriščanje in 
onesnaženje.

Or. es

Obrazložitev

Ker je ta predlog nadaljnji razvoj Direktive 2000/60/ES, mora biti jasno, da so nekateri 
instrumenti okvirne direktive o vodah potrebni za ustrezno varovanje podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 86
Člen 2, odstavek 1

1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 
onesnaževala v podzemni vodi, pri presežku 
katere se stanje zadevnega telesa podzemne 
vode ali teles podzemne vode uvrsti kot 
slabše kemijsko stanje.

črtano

Or. en
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Obrazložitev

Nobene potrebe ni, da bi uvedli novo opredelitev „mejne vrednosti“, ki je enakovredna „standardu 
kakovosti“. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 87
Člen 2, točka 1

1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 
onesnaževala v podzemni vodi, pri presežku 
katere se stanje zadevnega telesa podzemne 
vode ali teles podzemne vode uvrsti kot 
slabše kemijsko stanje. 

1. „Standardi kakovosti podzemne vode“ so 
okoljski standardi kakovosti, izraženi kot 
koncentracijske vrednosti določenega 
onesnaževala, skupine onesnaževal ali 
kazalniki poslabšanja podzemne vode, ki ne 
smejo biti, zato da se zaščiti zdravje ljudi in 
okolje, prekoračeni in ki predstavljajo 
ločnico med dobrim in slabim kemijskim 
stanjem.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 88
Člen 2, odstavek 1

1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 
onesnaževala v podzemni vodi, pri presežku 
katere se stanje zadevnega telesa podzemne 
vode ali teles podzemne vode uvrsti kot 
slabše kemijsko stanje. 

1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 
onesnaževala v podzemni vodi, na osnovi 
naravne koncentracije, pri presežku katere 
se stanje zadevnega telesa podzemne vode 
ali teles podzemne vode uvrsti kot slabše 
kemijsko stanje. 

Or. nl

Obrazložitev

Opredelitev ne vključuje sklicevanja na koncentracije naravnih snovi.
Če se neka snov pojavlja v vodnem telesu naravno, potem ne bi smelo biti označeno, da ima 

to vodno telo „slabo kemijsko stanje“.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 89
Člen 2 točka 1

1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 1. „mejna vrednost“ je mejna koncentracija 
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onesnaževala v podzemni vodi, pri presežku 
katere se stanje zadevnega telesa podzemne 
vode ali teles podzemne vode uvrsti kot 
slabše kemijsko stanje. 

onesnaževala v podzemni vodi, pri presežku 
katere se stanje zadevnega telesa podzemne 
vode ali teles podzemne vode uvrsti kot 
slabše kemijsko stanje, če so geološko 
določene vrednosti ozadja hkrati tudi 
presežene.

Or. de

Obrazložitev

Preseganje mejne vrednosti ne sme povzročiti slabega stanja telesa podzemne vode, če 
koncentracija ozadja naravnega onesnaževala ni presežena.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 90
Člen 2(2)

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ 
je vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih 
vrednosti. 

2. „nepotrebno onesnaženje“ je beleženje 
snovi, ki se ne pojavljajo naravno v 
podzemni vodi in ki so bile absorbirane 
skozi zgornjo plast zemlje kot posledica 
človeškega delovanja.

Or. da

Obrazložitev

Enaka obrazložitev kot pri členu 1(b).

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 91
Člen 2, odstavek 2

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih 
vrednosti.

2.  „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
naraščajoči trend koncentracije 
onesnaževala, ki ogroža doseganje ciljev iz 
člena 4(1) in člena 7 Direktive 2000/60/ES.
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Or. en

Obrazložitev

Označevanje in posebna zaščita nedotaknjenih in skoraj nedotaknjenih podzemnih voda je 
ključnega pomena. Ugotavljanje izjemnega kemijskega stanja nedotaknjenih podzemnih voda bi 
omogočalo ukrepe za preostala evropska neonesnažena telesa podzemne vode. V večini primerov so 
telesa podzemne vode z izjemnim kemijskim stanjem na območjih, ki so že zaščitena z obstoječo 
zakonodajo EU (direktive o življenjskem prostoru, pticah in pitni vodi). Zato se državam članicam 
ne bo določalo dodatno breme, ampak bo zagotovljena doslednost in integracija med obstoječimi 
politikami EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 92
Člen 2, odstavek 2

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih 
vrednosti.

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala, ki ogroža 
doseganje ciljev iz člena 4(1) in člena 7 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Okoljski izid „pomembnega trenda“ mora biti besedilo in ne ukrepi, v katerih morda ne bodo 
ustrezno upoštevani ključni cilji.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 93
Člen 2, odstavek 2

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih 

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično in okoljsko pomembno 
povečanje koncentracije onesnaževala v 
podzemni vodi.
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vrednosti. 

Or. en

Obrazložitev

Naraščajoč trend v podzemni vodi se lahko odkrije z gotovostjo, hkrati pa to nima nobene posledice 
na okolje. Predlog Komisije o določitvi datuma, na podlagi katerega se ocenijo trendi, bi izključil 
oceno trenda onesnaževal, ki niso bila spremljana na začetku programov za spremljanje, ampak so 
bila odkrita šele pozneje. To bi pripeljalo do nepopolnega varstva okolja.

Predlagan predlog spremembe zahteva, da se države članice osredotočijo na obratne trende, ki bi 
lahko imeli okoljsko pomembne posledice. Predlog spremembe tako zagotavlja sorazmeren pristop, 
ki je okoljsko in stroškovno učinkovit.

Izhodiščna točka za obrat trendov bo morala biti določena v ustrezni Prilogi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Predlog spremembe 94
Člen 2, odstavek 2 

„pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih 
vrednosti.

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično in okoljsko pomembno 
povečanje koncentracije onesnaževala v 
podzemni vodi.

Or. en

Obrazložitev

Naraščajoč trend v podzemni vodi se lahko odkrije z gotovostjo, hkrati pa to nima nobene posledice 
na okolje. Predlog Komisije o določitvi datuma, na podlagi katerega se ocenijo trendi, bi izključil 
oceno trenda onesnaževal, ki niso bila spremljana na začetku programov za spremljanje, ampak so 
bila odkrita šele pozneje. To bi pripeljalo do nepopolnega varstva okolja.

Predlagan predlog spremembe zahteva, da se države članice osredotočijo na obratne trende, ki bi 
lahko imeli okoljsko pomembne posledice. Predlog spremembe tako zagotavlja sorazmeren pristop, 
ki je okoljsko in stroškovno učinkovit. Izhodiščna točka za obrat trendov bo morala biti določena v 
ustrezni Prilogi.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 95
Člen 2, točka 2

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov in mejnih vrednosti.

2. „pomemben in stalno naraščajoč trend“ je 
vsako statistično pomembno povečanje 
koncentracije onesnaževala v primerjavi s 
koncentracijami, izmerjenimi ob začetku 
programa spremljanja stanja iz člena 8 
Direktive 2000/60/ES, ob upoštevanju 
kakovostnih standardov podzemne vode.

Or. de

Obrazložitev

Uredniška sprememba zamenjave mejne vrednosti s standardnim izrazom „kakovostni 
standardi podzemne vode“, glej poročilo Klaßove.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 96
Člen 2, odstavek 3

3. „posredna odvajanja v podzemno vodo“ 
so odvajanja onesnaževal v podzemno vodo 
s pronicanjem skozi tla ali podtalje.

3. „izjemno kemijsko stanje“ telesa 
podzemne vode je kemijska sestava 
podzemne vode z zelo malo ali nič 
antropogenimi spremembami kemijske 
sestave v primerjavi z normalno sestavo 
vode v neokrnjenih razmerah.

Or. en
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Obrazložitev

Označevanje in posebna zaščita nedotaknjenih in skoraj nedotaknjenih podzemnih voda je 
ključnega pomena. Ugotavljanje izjemnega kemijskega stanja nedotaknjenih podzemnih voda bi 
omogočalo ukrepe za preostala evropska neonesnažena telesa podzemne vode. V večini primerov so 
telesa podzemne vode z izjemnim kemijskim stanjem na območjih, ki so že zaščitena z obstoječo 
zakonodajo EU (direktive o življenjskem prostoru, pticah in pitni vodi). Zato se državam članicam 
ne bo določalo dodatno breme, ampak bo zagotovljena doslednost in integracija med obstoječimi 
politikami EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 97
Člen 2, točka 3

3. „posredna odvajanja v podzemno vodo“ 
so odvajanje onesnaževal v podzemno vodo 
s pronicanjem skozi tla ali podtalje.

3. „posredna odvajanja v podzemno vodo“ 
so odvajanja, emisije in uhajanja, če niso 
neposredna odvajanja v podzemno vodo v 
smislu člena 2(32) Direktive 2000/60/ES, 
vendar lahko povzročijo onesnaževanje 
podzemne vode in poslabšanje.

Or. de

Obrazložitev

Uredniška sprememba, glej tudi obrazložitev predloga spremembe 1 in obrazložitev poročila 
Klaßove o opredelitvi poslabšanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 98
Člen 2, točka 3

3. „posredna odvajanja v podzemno vodo“ 
so odvajanja onesnaževal v podzemno vodo 
s pronicanjem skozi tla ali podtalje.

3. „vnos onesnaževal v podzemno vodo“ je 
neposredno ali posredno odvajanje
onesnaževal v podzemno vodo zaradi 
človekove dejavnosti.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 99
Člen 2, točka 3a (novo)

3a. „Poslabšanje“ je vsako rahlo 
antropogeno pogojeno in trajno povečanje 
koncentracij onesnaževal in vztrajno 
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povečanje koncentracij onesnaževal v 
podzemni vodi v primerjavi z obstoječim 
stanjem.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 100
Člen 2, točka 3a (novo)

3a. „Poslabšanje“ je vsaka bistvena 
sprememba v telesu podzemne vode iz 
dobrega v slabo stanje.

Or. de

Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodah 2000/60/ES razlikuje med dobrim in slabim stanjem telesa 
podzemne vode. Poslabšanje je zato pomembna sprememba iz dobrega v slabo stanje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Niels Busk

Predlog spremembe 101
Člen 2, odstavek 3 a (novo)

(3a) „podzemna voda“ pomeni vodo v 
stalno nasičenem območju v podtalju. Voda 
iz drenažnih cevi in voda nad drenažnimi 
cevmi ne spada v opredelitev podzemne 
vode, kot pa ne površinska voda in voda iz 
območja korenin.

Or. en

Obrazložitev

Ta dodatna opredelitev v zvezi z vodo v drenažnih ceveh in okoli njih bo pomagala razjasniti 
opredelitev glede na kmetijska območja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 102
Člen 2, odstavek 3 a (novo)

(3a) „koncentracija ozadja“ je 
koncentracija snovi v telesu podzemne 
vode, z malo antropogenimi spremembami 
neokrnjenih razmer ali brez njih.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 103
Člen 2, odstavek 3 b (novo)

(3b) „temeljna koncentracija“ snovi v 
telesu podzemne vode je povprečna 
koncentracija, izmerjena med referenčnima 
letoma 2007 in 2008 na osnovi programov 
spremljanja, določenih s členom 8 okvirne 
direktive o vodah.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 104
Člen 2, odstavek 1a (novo)

Za izpolnjevanje obveznosti o 
preprečevanju propadanja kemijskega 
stanja teles podzemne vode iz člena 
4(1)(b)(i) Direktive 2000/60/ES morajo 
države članice telesa podzemne vode z 
izjemnim kemijskim stanjem razvrstiti na 
podlagi podatkov, zbranih z izvajanjem 
člena 5 Direktive 2000/60/ES.
Razvrstitev teles podzemne vode je treba 
pregledati in po potrebi posodobiti v skladu 
z določbami člena 5(2) Direktive 
2000/60/ES. Telesa podzemne vode z 
visokim kemijskim stanjem bodo označena 
kot del načrtov upravljanja povodja iz člena 
13 in Priloge VII k Direktivi 2000/60/ES. V 
zvezi s telesi podzemne vode z visokim 
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kemijskim stanjem vključujejo načrti 
upravljanja povodja tudi povzetek sprejetih 
ukrepov in obvestilo o morebitnih 
neuspehih pri doseganju ciljev skupaj z 
razlogi za ta neuspeh.

Or. en

Obrazložitev

Pojasniti veljavnost obveze o neslabšanju in zaščiti preostale evropske neosnažene podzemne vode 
pred novim onesnaženjem in napolnitvijo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Predlog spremembe 105
Člen 3, odstavek -1 (novo)

V skladu z Direktivo 2000/60/ES, in še 
zlasti točkami 2.1, 2.2, 2.3 in 2.4 Priloge II, 
morajo države članice zagotoviti trajnost 
podzemnih voda in preprečiti njihovo 
prekomerno izkoriščanje, poslabšanje ali 
izginotje. Ker podzemna voda zagotavlja 
zbiralnike pitne vode in vode za uporabo v 
kmetijstvu, in prav tako predstavlja glavni 
regulator vodnih virov na suhih območjih, 
mora Komisija zagotoviti dosledno 
skladnost z veljavno zakonodajo.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 106
Člen 3 (a)

(a) izmerjena ali predvidena koncentracija 
snovi iz stolpca 1 Priloge I k tej direktivi ne 
presega standardov kakovosti, navedenih v 
stolpcu 2;

(a) izmerjena koncentracija snovi iz stolpca 
1 Priloge I k tej direktivi ne presega 
standardov kakovosti, navedenih v stolpcu 2;

Kjer je v telesu podzemne vode ali v skupini 
teles podzemne vode naravno geogensko 
pogojena vsebnost onesnaževal, za katera 
obstaja v skladu s Prilogo I standard 
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kakovosti podzemne vode ali je zanje 
oblikovan v skladu s Prilogo II dodaten 
nacionalni standard kakovosti podzemne 
vode, določajo naravne vsebnosti plus 
standard kakovosti podzemne vode točko 
prehoda iz dobrega v slabo stanje.

Or. de

Obrazložitev

Stavek vpeljuje potrebno določbo o vsebnosti naravnih onesnaževal v podzemni vodi, 
poznanih kot „vrednosti ozadja“. Ker se zelo različne naravne vsebnosti v Evropi ne morejo 
upoštevati pri določanju standardov kakovosti, je treba obdržati razmere, v katerih naravne 
vsebnosti presegajo standarde kakovosti. V primeru, da se to zgodi v telesu podzemne vode ali 
skupini teles podzemne vode, morajo višje naravne vsebnosti določati kakovostni cilj. Da se 
razmeram, v katerih obstaja,na območjih z naravnimi vsebnostmi nad standardi kakovosti, 
težnja po izločanju ali odlaganju snovi z onesnaževali, je treba preprečiti nadaljnjo nabiranje 
onesnaževal v podzemni vodi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 107
Člen 3 (a)

(a) izmerjena ali predvidena koncentracija 
snovi iz stolpca 1 Priloge I k tej direktivi ne 
presega standardov kakovosti, navedenih v 
stolpcu 2;

(a) izmerjena ali predvidena koncentracija 
snovi iz stolpca 1 Priloge I k tej direktivi ne 
presega standardov kakovosti, navedenih v 
stolpcu 2;

Kjer je v telesu podzemne vode ali v skupini 
teles podzemne vode naravno geogensko 
pogojena vsebnost onesnaževal, za katera 
obstaja v skladu s Prilogo I standard 
kakovosti podzemne vode, ali je zanje 
oblikovan v skladu s Prilogo II dodaten 
nacionalni standard kakovosti podzemne 
vode, določajo naravne vsebnosti plus 20 % 
prvotne vrednosti standard kakovosti 
podzemne vode.

Or. de

Obrazložitev

Stavek vpeljuje potrebno določbo o vsebnosti naravnih onesnaževal v podzemni vodi, 
poznanih kot „vrednosti ozadja“. Ker se zelo različne naravne vsebnosti v Evropi ne morejo 
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upoštevati pri določanju standardov kakovosti, je treba obdržati razmere, v katerih naravne 
stopnje presegajo standarde kakovosti. V primeru, da se to zgodi v telesu podzemne vode ali 
skupini teles podzemne vode, morajo višje naravne vsebnosti plus 20 % prvotne vrednosti 
določati kakovostni cilj. Ta formula mora upoštevati neizogibne vnose, ki so rezultat človeških 
dejavnosti, hkrati pa se mora izogibati razmeram, v katerih obstaja, na območjih z naravnimi 
vsebnostmi nad standardi kakovosti, težnja po izločanju ali odlaganju snovi z onesnaževali.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 108
Člen 3, točka (a)

a) izmerjena ali predvidena koncentracija 
snovi iz stolpca 1 Priloge I k tej direktivi ne 
presega standardov kakovosti, navedenih v 
stolpcu 2;

a) izmerjena, ocenjena ali predvidena 
koncentracija snovi iz stolpca 1 Priloge I k 
tej direktivi, ne presega standardov 
kakovosti, navedenih v stolpcu 2;

Or. nl

Obrazložitev

Koncentracija se oceni z interpolacijo in/ali ekstrapolacijo in nato napovedana.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 109
Člen 3 odstavek 1a (novo)

Upoštevanje standardov se ugotavlja s 
pomočjo primerjave z aritmetično sredino 
vrednosti spremljanja na vsakem mestu 
odvzema telesa podzemne vode ali skupine 
teles podzemne vode, ki je bila razvrščena 
kot ogrožene po analizi, ki se izvaja v 
skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES. 
Izmerjene vrednosti na posameznih 
meritvenih mestih, na katerih meritve niso 
v skladu s standardom, vplivajo odločilno 
na razvrstitev le, kjer je določeno meritveno 
mesto po strokovnem preverjanju, z delom 
A Priloge I, odločilno za onesnaževanje 
telesa podzemne vode ali njegovega dela. 
Države članice objavijo, v svojih načrtih 
upravljanja povodja, ki se sestavijo v skladu 
s členom 13 Direktive 2000/60/ES, oceno 
kemijskega stanja vseh teles podzemne 
vode, vključno s podatki o tem, kako 
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povišana vrednost na meritvenem mestu 
prispeva k celoviti klasifikaciji določenega 
telesa ali zadevne skupine teles podzemne 
vode. Države članice sprejmejo pravno 
zavezujoče določbe, ki določajo, da ima telo 
podzemne vode dobro kemijsko stanje.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložijo Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 110
Člen 3, odstavek (b a) (novo)

(ba) nove države članice izpolnjujejo 
zahteve Direktive o nitratih (91/414/EGS) 
in Direktive o dovoljenju uporabe 
pesticidov ter zagotavljajo, da so zaloge 
pitne vode zaščitene v skladu s členom 7 in 
členom 4(1)(c) Direktive 2000/60/ES in da 
je kvaliteta izboljšana, zato da se zmanjšajo 
postopke čiščenja vode, potrebni za 
izpolnjevanje standardov iz Direktive 
80/778/EGS, kakor je bila je spremenjena z 
Direktivo 98/83/ES.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 111
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Upoštevanje standardov se ugotavlja s 
pomočjo primerjave povprečne sredine 
vrednosti spremljanja na tej točki odvzema 
s standardi za dobro stanje in mejnimi 
vrednostmi za druga onesnaževala. Ob 
presežku mejnih vrednosti se mora izvajati 
program ukrepov.

Or. en

Obrazložitev

Ta točka je bila omenjena v opombi 22 Priloge I. Ta opomba je preveč pomembna, da bi jo 
postavili v opombo dodatka. Oceno izmerjenih podatkov glede na standarde obravnavajte v 
posebnem členu ali prilogi. Metoda ocenjevanja se mora uporabljati tudi za druga onesnaževala. 
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Opomba ne daje jasnih pojasnil o tem, kako ocenjevati standarde. Preprečiti se mora, da bi 
prečiščevanje podatkov povzročilo, da se spregledajo ozka grla. Zato se doda kot odstavek členu 3.

Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 112
Člen 3, odstavek 1 a (novo)

Če so območja podrejena dolgotrajnemu 
onesnaževanju, oceni onesnaževanje 
podzemne vode pristojni organ po ocenitvi 
tveganj za zdravje in okolje, vendar se ne 
upošteva za ocenitev podzemnega stanja. 
Merila za oceno in sanacijo območja 
morajo biti vključena v program 
upravljanja iz člena 13 Direktive 
2000/60/ES.
Da se izboljša območje, lahko program 
ukrepov vključuje sanacijo in dejavnosti, ki 
preprečujejo nadaljnje širjenje 
onesnaževanja. Ta določba ne posega v 
uporabo člena 4(4) in (5) Direktive 
2000/60/ES. 

Or. fr

Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodi ne zagotovi „programa oživitve“, ampak „program ukrepov“, ki 
vključuje dejavnosti, ki jih je treba izvajati za doseganje ciljev iz programa upravljanja. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 113
Člen 3, točka b a (novo)

(ba) telesa podzemne vode, razvrščena kot 
telesa vode za namene člena 7(1) Direktive 
2000/60/ES1, so prav tako v skladu z 
zahtevami člena 7(2) navedene direktive.

1 UL L 327, 22.12.2000, str. 1.

Or. nl
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Obrazložitev

Ta dodatna določba je potrebna, ker navedba v pododstavku (b) Priloge V k okvirni direktivi 
o vodi v primeru pitne vode ne zadostuje.

Amendment by Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, Françoise 
Grossetête, Chris Davies 

Predlog spremembe 114
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Ocena kemijskega stanja podzemne vode
1. Države članice določijo, da ima telo 
podzemne vode dobro kemijsko stanje, ko 
standardi kakovosti ne presežejo podzemne 
vode in mejne vrednosti na katerih koli 
točkah spremljanja, določenih v skladu s 
členom 8 in Prilogo V k Direktivi 
2000/60/ES za oceno kemijskega stanja 
podzemne vode.
2. Če se standard kakovosti podzemne vode 
ali mejna vrednost preseže na točki 
spremljanja, države članice preverijo, ali 
presežek označuje, da:
(i) eden ali več pogojev za dobro kemijsko 
stanje podzemne vode, določenih v tabeli 
2.3.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, ni 
izpolnjenih; ali
(ii) zaloge pitne vode niso zaščitene v 
skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.
3. V zvezi s telesom podzemne vode se 
upošteva, da je v slabem kemijskem stanju 
le, ko se s preiskavo iz odstavka 2 sklene, da 
se uporablja eden ali več pogojev iz 
odstavka 2(i) ali odstavka 2(ii).

Or. en

Obrazložitev

Tehnični izzivi sporazuma o podzemni vodi iz podzemeljske plasti so številni. Na primer, kvaliteta 
podzemne vode, ki so jo našli z vrtanjem na eni točki in do ene globine v telesu podzemne vode, se 
lahko močno razlikuje od kvalitete podzemne vode le nekaj metrov stran. 
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Ta predlog spremembe zagotavlja, da države članice potrebno ukrepaj, da se oceni, ali so pogoji, 
potrebni za dobro kemijsko stanje podzemne vode, izpolnjeni. Razumna ocena pravega stanja telesa 
podzemne vode posebnega območja temelji na preiskovalnem pristopu in dodaja pogoj za zaščito 
virov pitne vode v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Linda McAvan 

Predlog spremembe 115
Člen 3 a (novo) 

Člen 3a
Ocena kemijskega stanja podzemne vode
1. Države članice določijo, da ima telo 
podzemne vode dobro kemijsko stanje, ko 
se standardi kakovosti podzemne vode in 
mejne vrednosti ne presežejo na katerih 
koli točkah spremljanja, določenih v skladu 
s členom 8 in Prilogo V k Direktivi 
2000/60/ES za oceno kemijskega stanja 
podzemne vode.
2. Če se standard kakovosti podzemne vode 
ali mejna vrednost preseže na točki 
spremljanja, države članice preverijo, ali 
presežek označuje, da:
(i) eden ali več pogojev za dobro kemijsko 
stanje podzemne vode, določenih v tabeli 
2.3.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, ni 
izpolnjenih; ali
(ii) zaloge pitne vode niso zaščitene v 
skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.
3. V zvezi s telesom podzemne vode se 
upošteva, da je v slabem kemijskem stanju 
le, ko se s preiskavo iz odstavka 2 sklene, da 
se uporablja eden ali več pogojev iz 
odstavka 2(i) ali odstavka 2(ii).

Or. en

Obrazložitev

Tehnični izzivi sporazuma o podzemni vodi iz podzemeljske plasti so številni. Na primer, kvaliteta 
podzemne vode, ki so jo našli z vrtanjem na eni točki in do ene globine v telesu podzemne vode, se 
lahko močno razlikuje od kvalitete podzemne vode le nekaj metrov stran. 

Ta predlog sprememba zagotavlja, da države članice potrebno ukrepajo, da se oceni, ali so pogoji, 
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potrebni za dobro kemijsko stanje podzemne vode izpolnjeni. Razumna ocena pravega stanja telesa 
podzemne vode določenega območja temelji na preiskovalnem pristopu in dodaja pogoj za zaščito 
virov pitne vode v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 116
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Ocena kemijskega stanja podzemne vode
1. Države članice določijo, da ima telo 
podzemne vode dobro kemijsko stanje, ko 
se standardi kakovosti podzemne vode in 
mejne vrednosti ne presežejo na katerih 
koli točkah spremljanja, določenih v skladu 
s členom 8 in Prilogo V k Direktivi 
2000/60/ES za oceno kemijskega stanja 
podzemne vode.

2. Če se standard kakovosti podzemne 
vode ali mejna vrednost preseže na točki 
spremljanja, države članice preverijo, 
ali presežek označuje, da:

(i) eden ali več pogojev za dobro 
kemijsko stanje podzemne vode, 
določenih v tabeli 2.3.2 Priloge V k 
Direktivi 2000/60/ES, ni izpolnjenih; ali

(ii) zaloge pitne vode niso zaščitene v 
skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.

3. V zvezi s telesom podzemne vode se 
upošteva, da je v slabem kemijskem 
stanju le, ko se s preiskavo iz odstavka 
2 sklene, da se uporablja eden ali več 
pogojev iz odstavka 2(i) ali odstavka 
2(ii).

Or. en
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Obrazložitev

Tehnični izzivi sporazuma o podzemni vodi iz podzemeljske plasti so številni. Na primer, kvaliteta 
podzemne vode, ki so jo našli z vrtanjem na eni točki in do ene globine v telesu podzemne vode, se 
lahko močno razlikuje od kvalitete podzemne vode le nekaj metrov stran. 

Ta predlog sprememba zagotavlja, da države članice potrebno ukrepajo, da se oceni, ali so pogoji, 
potrebni za dobro kemijsko stanje podzemne vode izpolnjeni. Razumna ocena pravega stanja telesa 
podzemne vode določenega območja temelji na preiskovalnem pristopu in dodaja pogoj za zaščito 
virov pitne vode v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 117
Člen 3 a (novo)

Člen 3a
Ocena kemijskega stanja podzemne vode
1. Države članice določijo, da ima telo 
podzemne vode dobro kemijsko stanje, ko 
se standardi kakovosti podzemne vode in 
mejne vrednosti ne presežejo na katerih 
koli točkah spremljanja, določenih v skladu 
s členom 8 in Prilogo V k Direktivi 
2000/60/ES za oceno kemijskega stanja 
podzemne vode.
2. Če se standard kakovosti podzemne vode 
ali mejna vrednost preseže na točki 
spremljanja, države članice preverijo, ali 
presežek označuje, da:
(i) eden ali več pogojev za dobro kemijsko
stanje podzemne vode, določenih v tabeli 
2.3.2 Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, ni 
izpolnjenih; ali
(ii) zaloge pitne vode niso zaščitene v 
skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.
3. V zvezi s telesom podzemne vode se 
upošteva, da je v slabem kemijskem stanju 
le, ko se s preiskavo iz odstavka 2 sklene, da 
se uporablja eden ali več pogojev iz 
odstavka 2(i) ali odstavka 2(ii).

Or. en



AM\550205SL.doc 31/95 PE 350.247v01-00

SL

Obrazložitev

Ta predlog sprememba zagotavlja, da države članice potrebno ukrepajo, da se oceni, ali so pogoji, 
potrebni za dobro kemijsko stanje podzemne vode izpolnjeni. Razumna ocena pravega stanja telesa 
podzemne vode določenega območja temelji na preiskovalnem pristopu in dodaja pogoj za zaščito 
virov pitne vode v skladu z okvirno direktivo o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 118
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi, in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov, določijo 
države članice, do 22. decembra 2005,
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Prilogi III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namen pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in Prilogo II 
k tej direktivi, določijo države članice v 
skladu s skupnim okvirom EU za postavitev 
mejne vrednosti mejne vrednosti za vsako 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
ozemlju prispeva k temu, da so telo 
podzemne vode ali skupine teles podzemne 
vode razvrščene kot ogrožena podzemna 
voda v zvezi z dosego dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj vsa tista 
onesnaževala, ki so kot taka navedena v 
delih A.1 in A.2 Priloge III k tej direktivi. Te 
mejne vrednosti se med drugim uporabljajo 
za namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za vzpostavitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 119
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 
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1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov, določijo 
države članice, do 22. decembra 2005,
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in Prilogo II 
k tej direktivi ter v skladu s skupnim 
okvirom EU za postavitev mejne vrednosti 
določijo države članice mejne vrednosti za 
vsako onesnaževalo, ki na njihovem 
državnem ozemlju prispeva k temu, da so 
telo podzemne vode ali skupine teles 
podzemne vode razvrščene kot ogrožena 
podzemna voda v zvezi z doseganjem 
dobrega kemijskega stanja podzemne vode.
Države članice določijo mejne vrednosti za 
vsaj vsa onesnaževala, ki so kot taka 
navedena v delih A.1 in A.2 Priloge III k tej 
direktivi. Te mejne vrednosti se med drugim 
uporabljajo za namene pregleda stanja 
podzemne vode v skladu s členom 5.2 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za vzpostavitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 120
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in Prilogo II 
k tej direktivi ter v skladu s skupnim 
okvirom EU za postavitev mejne vrednosti 
na podlagi naravne koncentracije snovi 
ozadja določijo države članice, do 22. 
decembra 2005, mejne vrednosti za vsako 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
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na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES. 

ozemlju prispeva k temu, da so telo 
podzemne vode ali skupine teles podzemne 
vode razvrščene kot ogrožena podzemna 
voda v zvezi z doseganjem dobrega 
kemijskega stanja podzemne vode. Države 
članice določijo mejne vrednosti za vsaj vsa 
onesnaževala, ki so kot taka navedena v 
delih A.1 in A.2 Priloge III k tej direktivi. Te 
mejne vrednosti se med drugim uporabljajo 
za namene stanja podzemne vode v skladu s 
členom 5.2 Direktive 2000/60/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 121
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi, na podlagi naravne 
koncentracije snovi ozadja, določijo države 
članice, do 22. decembra 2005, mejne 
vrednosti za vsako onesnaževalo, ki na 
njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
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skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES. skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES. 

Or. en

Obrazložitev

Člen 4(1) navaja, da se lahko za določitev mejnih vrednosti upoštevajo gospodarski in socialni 
stroški. Vendar je naravna koncentracija ozadja podlaga za določitev mejnih vrednosti. 
Gospodarski in socialni stroški se lahko upoštevajo v zvezi z odločitvijo o sprejetju ali nesprejetju 
ukrepov, ne pa v zvezi z določitvijo mejnih vrednosti. Ti vidiki se dodajo v oddelek 2.3 (del 
B)Priloge III. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 122
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1

1.  Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005,
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda.

1.  Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in Prilogo II 
k tej direktivi, v skladu s skupnim okvirom 
EU za postavitev mejnih vrednosti, določijo 
države članice, v šestih mesecih po začetku 
veljavnosti te direktive, mejne vrednosti za 
vsako onesnaževalo, ki na njihovem 
državnem ozemlju prispeva k temu, da so
telo podzemne vode ali skupine teles 
podzemne vode razvrščene kot ogrožena 
podzemna voda v zvezi z doseganjem 
dobrega kemijskega stanja podzemne vode.

Države članice določijo mejne vrednosti za 
vsaj onesnaževala, ki so navedena v delih 
A.1 in A.2 Priloge III k tej direktivi. Te 
mejne vrednosti se med drugim uporabljajo 
za namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

Države članice določijo mejne vrednosti za 
vsaj vsa onesnaževala, ki so navedena v 
delih A.1 in A.2 Priloge III k tej direktivi. Te 
mejne vrednosti se med drugim uporabljajo 
za namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za 
to je v Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo 
prilagodljiv, vendar obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko 
države članice upoštevale pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim 
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posebnim nacionalnim in regionalnim izhodiščem in pogoji. 
„Skupni okvir EU za vzpostavitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 123
Člen 4, odstavek 1

1. Na podlagi značilnosti v skladu s členom 
5 Direktive 2000/60/ES in oddelkoma 2.1 in 
2.2 Priloge II k tej direktivi, v skladu s 
postopkom iz Priloge II k tej direktivi ter ob 
upoštevanju gospodarskih in socialnih 
stroškov določijo države članice, do 22. 
decembra 2005, mejne vrednosti za vsako 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
ozemlju prispeva k temu, da je telo 
podzemne vode ali skupina teles podzemne 
vode razvrščena kot ogrožena podzemna 
voda. Države članice določijo mejne 
vrednosti za vsaj onesnaževala, ki so 
navedena v delih A.1 in A.2 Priloge III k tej 
direktivi. Te mejne vrednosti se med drugim 
uporabljajo za namene pregleda stanja 
podzemne vode v skladu s členom 5.2 
Direktive 2000/60/ES.

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi določijo države članice, v skladu s 
postopkom iz Priloge II k tej direktivi ter ob 
upoštevanju gospodarskih in socialnih 
stroškov določijo države članice, do 22. 
decembra 2005, mejne vrednosti za vsako 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
ozemlju prispeva k temu, da je telo 
podzemne vode ali skupina teles podzemne 
vode razvrščena kot ogrožena podzemna 
voda. Države članice določijo mejne 
vrednosti za vsaj onesnaževala, ki so 
navedena v delih A.1 in A.2 Priloge III k tej 
direktivi. Te mejne vrednosti se med drugim 
uporabljajo za namene pregleda stanja 
podzemne vode v skladu s členom 5.2 
Direktive 2000/60/ES.

Or. nl

Obrazložitev

Gospodarski in socialni stroški ne bi smeli igrati nobene vloge pri določitvi mejnih vrednosti. 
Vendar so ti stroški pomembni pri načrtovanju ukrepov na podlagi okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 124
Člen 4(1)

1. Na podlagi značilnosti v skladu s členom 
5 Direktive 2000/60/ES in oddelkoma 2.1 in 
2.2 Priloge II k tej direktivi, v skladu s 
postopkom iz Priloge II k tej direktivi in ob 
upoštevanju gospodarskih in socialnih 
stroškov določijo države članice, do 22. 

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi določijo države članice, do 
22. decembra 2005, mejne vrednosti za 
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decembra 2005, mejne vrednosti za vsako 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
ozemlju prispeva k temu, da je telo 
podzemne vode ali skupina teles podzemne 
vode razvrščena kot ogrožena podzemna 
voda. Države članice določijo mejne 
vrednosti za vsaj onesnaževala, ki so 
navedena v delih A.1 in A.2 Priloge III k tej 
direktivi. Te mejne vrednosti se med drugim 
uporabljajo za namene pregleda stanja 
podzemne vode v skladu s členom 5.2 
Direktive 2000/60/ES.

vsako onesnaževalo, ki na njihovem 
državnem ozemlju prispeva k temu, da je 
telo podzemne vode ali skupina teles 
podzemne vode razvrščena kot ogrožena 
podzemna voda. Države članice določijo 
mejne vrednosti za vsaj onesnaževala, ki so 
navedena v delih A.1 in A.2 Priloge III k tej 
direktivi. Te mejne vrednosti se med drugim 
uporabljajo za namene pregleda stanja 
podzemne vode v skladu s členom 5.2 
Direktive 2000/60/ES.

Or. da

Obrazložitev

Možnost upoštevanja gospodarskih razlogov pri vzpostavljanju mejnih vrednosti s strani 
članic, ki so cilj pri doseganju kakovosti podzemne vode, ogroža okvirno direktivo o vodi. 
Mejne vrednosti se morajo določiti na podlagi kakovostnih razlogov in ne na podlagi sedanje 
ali kratkoročne pripravljenosti za gospodarsko naložbo.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 125
Člen 4, odstavek 1

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina
teles podzemne vode razvrščena kot
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2006, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.



AM\550205SL.doc 37/95 PE 350.247v01-00

SL

Or. es

Obrazložitev

Člen 4(1) določa 22. december 2005 kot rok za določitev mejnih vrednosti in 22. junij 2006 
kot datum, do katerega je treba te podatke predložiti Komisiji (člen 4(2)).

Ta datuma sta prezgodnja, glede na to, da je za določitev mejnih vrednosti treba določiti 
naravno koncentracijo (koncentracijo baz) ter upoštevati socialne in gospodarske stroške teh 
izračunov. Teh rokov ni smiselno sprejeti, ko okvirna direktiva o vodi (člen 8(2)) omogoča 
ustanovitev omrežij za spremljanje kemijske kakovosti vode do decembra 2006. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 126
Člen 4, odstavek 1 

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj tista 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES.

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in 
oddelkoma 2.1 in 2.2 Priloge II k tej 
direktivi, v skladu s postopkom iz Priloge II 
k tej direktivi in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov določijo 
države članice, do 22. decembra 2005, 
mejne vrednosti za vsako onesnaževalo, ki 
na njihovem državnem ozemlju prispeva k 
temu, da je telo podzemne vode ali skupina
teles podzemne vode razvrščena kot 
ogrožena podzemna voda. Države članice 
določijo mejne vrednosti za vsaj tista 
onesnaževala, ki so navedena v delih A.1 in 
A.2 Priloge III k tej direktivi. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo za 
namene pregleda stanja podzemne vode v 
skladu s členom 5.2 Direktive 2000/60/ES. 
Kjer je v telesu podzemne vode ali v skupini 
teles podzemne vode naravno geogensko 
pogojena vsebnost onesnaževal, za katere je 
oblikovan standard kakovosti podzemne 
vode v skladu s Prilogo II, veljajo naravne 
vsebnosti kot standard kakovosti podzemne 
vode.

Or. de
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Obrazložitev

Stavek vpeljuje potrebno določbo o naravni vsebnosti onesnaževal v podzemni vodi, poznano 
kot „vrednosti ozadja“. Če geogensko pogojena vrednost ozadja v telesu podzemne vode 
presega standarde kakovosti, morajo cilj kakovosti določati višje vrednosti ozadja.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Dorette Corbey  

Predlog spremembe 127
Člen 4, odstavek 1 a (novo)

1a. V primeru teles podtalne vode, ki 
spadajo v mednarodni okraj povodja, 
sodelujejo zadevne države članice na 
podlagi določenih pogojev na državni in 
regionalni ravni pri oblikovanju standardov 
kakovosti, mejnih vrednosti in metod 
ocenjevanja za določitev meril za 
ocenjevanje kemijskega stanja teles 
podzemne vode.
Če države članice tega ne morejo storiti, 
lahko zadevo v skladu s členom 12 
Direktive 2000/60/ES predložijo Komisiji; 
Komisija odgovori v roku šestih mesecev.

Or. nl

Obrazložitev

Nestrinjanje držav članic ne sme povzročiti, da ne bi prišlo do nikakršnega ukrepanja.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Françoise Grossetête

Predlog spremembe 128
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 (a) (novo)

Države članice lahko določijo, da se pri 
določitvi mejnih vrednosti upoštevajo 
naravne vsebnosti snovi v vodi.

Or. fr

Obrazložitev

Pri določitvi mejnih vrednosti je treba upoštevati snovi, naravno vsebovane v vodi, tako da se 
ne izključi nobena nova človekova dejavnost. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Marie-Noëlle Lienemann

Predlog spremembe 129
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 (a) (novo)

Države članice lahko določijo, da se pri 
določitvi mejnih vrednosti upoštevajo 
naravne vsebnosti snovi v vodah.

Or. fr

Obrazložitev

Pri določitvi mejnih vrednosti je treba upoštevati naravno vsebnost snovi v vodi, tako da se ne 
izključi nobena nova človekova dejavnost. Mejne vrednosti (ali standardi kakovosti) se ne 
morejo določiti poljubno na podlagi naravne vsebnosti v vodi, kot to predlaga poročevalec v 
svojem predlogu spremembe 15. 

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 130
Člen 4, odstavek 1, pododstavek 1 a (novo)

Če se države članice odločijo za določitev 
mejne vrednosti, so regionalni organi 
upravljanja z vodnimi viri pooblaščeni, da 
uporabijo strožje vrednosti, kadar je to 
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potrebno za doseganje okoljskih ciljev iz 
Direktive 2000/60/ES v zadevnih okrajih 
povodja.

Or. es

Obrazložitev

Če se države članice odločijo za določitev mejne vrednosti, morajo regionalni organi 
upravljanja z vodnimi viri poskrbeti, da se za upoštevanje ogroženih območij v okrajih 
povodja pod njihovo pristojnostjo uporabijo strožje vrednosti, kadar je to potrebno za 
doseganje okoljskih ciljev, ki so bili določeni. Ta ukrep je skladen z okvirno direktivo o vodi 
in bi ga bilo koristno vključiti v Direktivo o podzemni vodi.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 131
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo Komisiji, 
najpozneje do 22. junija 2006, seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile mejne 
vrednosti. Države članice zagotovijo 
podatke, navedene v delu B Priloge III k tej 
direktivi, za vsa onesnaževala na seznamu.

2. Države članice predložijo Komisiji, v 
skladu z načrti upravljanja povodja, seznam 
vseh onesnaževal, za katere so določile 
mejne vrednosti. Države članice zagotovijo 
za vsa onesnaževala na seznamu podatke, 
navedene v delu B Priloge III k tej direktivi, 
za vsa onesnaževala na seznamu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za določitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 132
Člen 4, odstavek 2

2. Države članice predložijo Komisiji, 2. Države članice predložijo Komisiji, v 
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najpozneje do 22. junija 2006, seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile mejne 
vrednosti. Države članice zagotovijo 
podatke, navedene v delu B Priloge III k tej 
direktivi, za vsa onesnaževala na seznamu.

skladu z načrti upravljanja povodja, seznam 
vseh onesnaževal, za katere so določile 
mejne vrednosti. Države članice zagotovijo 
podatke, navedene v delu B Prilogi III k tej 
direktivi, za vsa onesnaževala na seznamu.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 133
Člen 4, odstavek 2 

2. Države članice predložijo Komisiji, 
najpozneje do 22. junija 2006, seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile mejne 
vrednosti. Države članice zagotovijo 
podatke, navedene v delu B Priloge II k tej 
direktivi, za vsa onesnaževala na seznamu.

2. Države članice predložijo Komisiji, v 
skladu z načrti upravljanja povodja, seznam 
vseh onesnaževal, za katere so določile 
mejne vrednosti. Države članice zagotovijo 
za podatke, navedene v delu B Priloge III k 
tej direktivi, za vsa onesnaževala na 
seznamu.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za določitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 134
Člen 4(2)

2. Države članice predložijo Komisiji, 
najpozneje do 22. junija 2006, seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile mejne 
vrednosti. Države članice zagotovijo 
podatke, navedene v delu B Priloge III k tej 
direktivi, za vsa onesnaževala na seznamu.

2. Države članice predložijo Komisiji, 
najpozneje do 22. junija 2006, seznam vseh 
onesnaževal, ki morajo biti določena z 
meritvijo.

Or. da
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Obrazložitev

Načelo mejnih vrednosti pomeni, da se lahko pesticidi kljub prisotnosti v podzemni vodi še 
naprej uporabljajo, če ne presegajo 0,1 mg na liter, kar, povedano z drugimi besedami, 
pomeni trajno dovoljenje za onesnaževanje. Ta predlog spremembe to načelo opušča. 
Namesto tega morajo biti ukrepi sprejeti takoj, ko je zabeleženo onesnaževanje na podlagi 
najmanjše izmerljive ravni.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 135
Člen 4, odstavek 3, pododstavek 1

3. Na podlagi podatkov, ki jih predložijo
države članice v skladu z odstavkom 2, 
objavi Komisija poročilo, ki mu je po 
potrebi priložen predlog direktive o 
spremembi Priloge I k tej direktivi.

3. Na podlagi povzetkov, ki jih objavijo 
države članice v skladu z odstavkom 2, 
lahko poročilo, ki mu je po potrebi priložen 
predlog zakonodaje o spremembi te 
direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za določitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 136
Člen 4, odstavek 3, pododstavek 1

3. Na podlagi podatkov, ki jih predložijo 
države članice v skladu z odstavkom 2, 
objavi Komisija poročilo, ki mu je po 
potrebi priložen predlog direktive o 
spremembi Priloge I k tej direktivi. 

3. Na podlagi povzetkov, ki jih predložijo 
države članice v skladu z odstavkom 2, 
objavi Komisija poročilo, ki mu je po 
potrebi priložen zakonodajni predlog o 
spremembi te direktive. 

Or. en
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Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za določitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to je v 
Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, vendar 
obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice upoštevale 
pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in regionalnim 
izhodiščem in pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 137
Člen 4, odstavek 3, pododstavek 1 

3. Na podlagi podatkov, ki jih predložijo 
države članice v skladu z odstavkom 2, 
objavi Komisija poročilo, ki mu je po 
potrebi priložen predlog direktive o 
spremembi Priloge I k tej direktivi.

3. Na podlagi povzetkov, ki jih objavijo 
države članice v skladu z odstavkom 2, 
objavi Komisija poročilo, ki mu je po 
potrebi priložen predlog zakonodajnega 
akta o spremembi te direktive.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe bo okrepil in poenostavil predlog Komisije tako, da bo od držav članic 
jasno zahteval, da sledijo skupnim merilom EU za vzpostavitev mejnih vrednosti. Mehanizem za to 
je v Prilogi II k Direktivi. V nasprotju s skupnimi standardi EU bo to zagotovilo prilagodljiv, 
vendar obvezen okvir EU za varstvo podzemne vode, v katerem bodo lahko države članice 
upoštevale pomembne grožnje telesom podzemne vode v skladu s svojim posebnim nacionalnim in 
regionalnim izhodiščem in pogoji. 

„Skupni okvir EU za vzpostavitev mejnih vrednosti“ bo moral biti določen v Prilogi k Direktivi.

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 138
Člen 4a (novo)

Pregled seznama standardov kakovosti 
podzemne vode in seznamov snovi, 
določenih na ravni Skupnosti
V treh letih po roku, določenem v členu 
4(2), in nato vsakih šest let,

– Komisija pregleda seznam standardov 
kakovosti podzemne vode, določenih na 
ravni Skupnosti (Priloga I), zlasti na 
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podlagi podatkov, ki jih države članice 
pripravijo v skladu s členom 4(2), 
znanstvenega in tehničnega napredka ter 
mnenja odbora iz člena 16(5) Direktive 
2000/60/ES; 
– Komisija pripravi poročilo in, po potrebi, 
predloži predloge direktive o spremembi 
seznama onesnaževal in/ali pripadajočih 
koncentracij onesnaževal ter seznam, ki kot 
nadomesti Prilogo I k Direktivi 80/68/EGS, 
v skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe.

Or. de

Obrazložitev

Ko Direktiva 80/68/EGS leta 2013 poteče, se snovi, naštete v Prilogi I, ne upoštevajo več.

Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 139
Člen 4a (novo)

Da se zagotovijo najmanjše ravni 
standardnega varovanja podzemne vode, se 
za nekatere snovi določijo enotne mejne 
vrednosti (če se sprejme predlog spremembe 
9: standardi kakovosti podzemne vode), ki 
kažejo, ko so presežene, da je kemijsko 
stanje podzemne vode ni več dobro.

Or. de

Obrazložitev

Dejstvo, da se vsaka država članica po svoji presoji odloči, katere mejne vrednosti in 
koncentracije bo uporabila pri določanju dobrega kemijskega stanja telesa vode, je v 
neskladju s ciljem okvirne direktive o vodah o doseganju dobrega kemijskega stanja 
podzemne vode v Evropi. Različnost mejnih vrednosti v državah članicah bo neizogibno 
privedla do izkrivljanja konkurence. Nesorazmernim zahtevam se da izogniti z uporabo člena 
4(5) in (7) okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 140
Člen 5
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Člen 5 črtano
Merila za prepoznavanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov ter opredelitev 
začetnih točk za obrat trenda rasti
Države članice morajo prepoznati vsak 
pomemben in stalno naraščajoč trend 
koncentracij onesnaževal, odkritih v telesih 
podzemne vode ali skupinah teles, in 
določiti začetno točko za obrat tega trenda, 
v skladu s Prilogo IV k tej direktivi.
Za telesa podzemne vode, v katerih se 
ugotovijo trendi znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal, 
obrnejo države članice trend s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
200/60/ES, da se postopoma zmanjša 
onesnaženje podzemne vode.

Or. da

Obrazložitev

Kjer so v podzemni vodi opažene aktivne snovi, delujemo z minimalno izmerljivo ravnijo 
onesnaženja in takojšnjo intervencijo. Zato ni razloga, da se oceni, ali obstaja naraščajoči 
trend.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 141
Člen 5, naslov

Merila za prepoznavanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov ter opredelitev 
začetnih točk za obrat trenda rasti

Obrati trendov

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 142
Člen 5, naslov

Merila za prepoznavanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov ter opredelitev 
začetnih točk za obrat trenda rasti

Obrati trendov
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Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 143
Člen 5, naslov

Merila za prepoznavanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov ter opredelitev 
začetnih točk za obrat trenda rasti

Merila za prepoznavanje pomembnih in 
stalno naraščajočih trendov onesnaževal, za 
odkrivanje pomembnih zmanjšanj vodnih 
rezerv in opredelitev začetnih točk za obrat 
trenda rasti. 

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo izvajati okvirno direktivo o vodah, če želijo izpolniti zahteve novega 
predloga. Trende lahko prepoznajo le, če imajo ustrezne, stroge in pregledne sisteme za 
spremljanje podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 144
Člen 5, odstavek –1 (novo)

Da se prepozna trende in opredelitve 
začetnih točk za obrat takih trendov, 
morajo imeti države članice programe za 
spremljanje, kot so določeni v členu 8 
Direktive 2000/60/ES, da spremljajo vse 
točke, kjer črpajo vodo za prehrano ljudi in 
kmetijsko uporabo, še zlasti točke, kjer 
črpajo vodo za več kot 50 ljudi, naredijo 
njihov inventar in seznam v preglednem in 
dostopnem registru.

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo izvajati okvirno direktivo o vodah, če želijo izpolniti zahteve novega 
predloga. Trende lahko prepoznajo le, če imajo ustrezne, stroge in pregledne sisteme za 
spremljanje podzemne vode.
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Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 145
Člen 5, odstavek 1

Države članice morajo prepoznati vsak 
pomemben in stalno naraščajoč trend 
koncentracij onesnaževal, odkritih v telesih 
podzemne vode ali skupinah teles, in 
določiti začetno točko za obrat tega trenda, 
v skladu s Prilogo IV k tej direktivi.

Države članice morajo prepoznati vsak 
pomemben in stalno naraščajoč trend 
koncentracij onesnaževal, odkritih v telesih 
podzemne vode ali skupinah teles, ob 
upoštevanju pregleda okoljskih vplivov 
človeških dejavnosti, navedenega v členu 5 
Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive je obrniti pomembne in stalno naraščajoče trende onesnaženja podzemne vode, zato 
mora biti začetna točka obrata trenda rasti točka, na kateri je statistično ugotovljeno, da je trend, ki 
je bolj v skladu z opredelitvijo iz člena 2, prisoten. Podatki, ki jih določa okvirna direktiva o vodah 
(člen 5) o človeških vplivih na povodje, se uporabljajo tudi za učinkovito prepoznavanje in 
napovedovanje trendov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 146
Člen 5 odstavek 2a (novo)

Države članice, kjer je potrebno, določijo 
dodatne standarde kakovosti podzemne 
vode v skladu s členom 3 in Prilogo II glede 
na drug onesnaževalec, ki znotraj 
njihovega ozemlja znatno ogroža stanje 
teles ali skupine teles podzemne vode. Ti 
standardi kakovosti podzemne vode se, med 
drugim, uporabljajo v zvezi s pregledi 
stanja podzemne vode v skladu s členom 
5(2) Direktive 2000/60/ES. Države članice 
sprejmejo pravno zavezujoča pravila za 
klasifikacijo telesa podzemne vode glede na 
njegove trende. Države članice objavijo, v 
načrtih upravljanja povodja, ki se sestavijo 
v skladu s členom 13 Direktive 2000/60/ES, 
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oceno vseh teles podzemne vode, vključno s 
podrobnostmi o tem, kako povišana 
vrednost na meritvenim mestu prispeva k 
celoviti klasifikaciji določenega telesa ali 
skupine teles podzemne vode glede na 
oceno trenda.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 147
Člen 5, odstavek 2

Za telesa podzemne vode, v katerih se 
ugotovijo trendi znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal, 
obrnejo države članice trend s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
200/60/ES, da se postopoma zmanjša 
onesnaženje podzemne vode.

Države članice obrnejo trend s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
2000/60/ES, da se postopoma zmanjša 
onesnaženje podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Cilj direktive je obrniti pomembne in stalno naraščajoče trende onesnaženja podzemne vode, zato 
mora biti začetna točka obrata trenda rasti točka, na kateri je statistično ugotovljeno, da je trend, ki 
je bolj v skladu z opredelitvijo iz člena 2, prisoten. Podatki, ki jih določa okvirna direktiva o vodah 
(člen 5) o človeških vplivih na povodje, se uporabljajo tudi za učinkovito prepoznavanje in 
napovedovanje trendov. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 148
Člen 5 odstavek 2

Nadomešča predlog spremembe 23 s strani poročevalca.

Za telesa podzemne vode, v katerih se 
ugotovijo trendi znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal, 
obrnejo države članice trend s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
200/60/ES, da se postopoma zmanjša 

Za telesa podzemne vode, v katerih se v 
primerjavi s temeljno koncentracijo 
ugotovijo trendi znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal, 
obrnejo države članice trend s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
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onesnaženje podzemne vode. 200/60/ES, da se postopoma zmanjša 
onesnaženje podzemne vode in prepreči 
njeno poslabšanje.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 149
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

Posebna ocena trenda in obrat trenda se 
izvajata za ustrezna onesnaževala v telesih 
podzemne vode, na katere so vplivali 
točkovni viri onesnaženja, zato da se potrdi, 
da se snovi iz onesnaženih mest ne širijo iz 
opredeljenega območja in povzroči 
poslabšanje kemijskega stanja telesa 
podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Dodan je nov odstavek iz Priloge IV okvirne direktive o vodah, ki lahko prepreči, da bi lokalna ali 
točkovna onesnaženja ostala skrita zaradi določanja povprečne vrednosti v večjih telesih podzemne 
vode na neonesnaženih mestih spremljanja.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 150
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

Posebna ocena trenda in obrat trenda se 
izvajata za ustrezna onesnaževala v telesih 
podzemne vode, na katere so vplivali 
točkovni viri onesnaženja, za potrditev, da 
se snovi iz onesnaženih mest ne širijo čez 
določeno območje in povzročijo poslabšanje 
kemijskega stanja telesa podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Dodan je nov odstavek iz Priloge IV okvirne direktive o vodah, da se prepreči, da bi lokalna ali 
točkovna onesnaženja ostala skrita zaradi določanja povprečne vrednosti v večjih telesih podzemne 
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vode na neonesnaženih mestih spremljanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 151
Člen 5, odstavek 2 a (novo)

V skladu z načelom celostnega upravljanja 
površinske in podzemne vode morajo 
pristojni organi upravljati morebitno 
prekomerno izkoriščanje vodonosnikov in 
učinke nižanja naravne mineralne vode na 
koncentracijah onesnaževal v podzemni 
vodi, na močvirjih in zaščitenih območjih, 
ter po potrebi predlagati umetno napajanje 
ustreznega telesa podzemne vode.

Or. es

Obrazložitev

Države članice morajo izvajati okvirno direktivo o vodah, če želijo izpolniti zahteve novega 
predloga. Trende lahko prepoznajo le, če imajo ustrezne, stroge in pregledne sisteme za 
spremljanje podzemne vode. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin

Predlog spremembe 152
Člen 6, naslov

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje 
posrednega odvajanja v podzemno vodo

Ukrepi za preprečevanje vnašanja 
onesnaževal v podzemno vodo

Or. en

Obrazložitev

Nova Direktiva o podzemni vodi mora določiti seznam snovi, katerih vnos v podzemno vodo je treba 
preprečevati.
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Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines 
in Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 153
Člen 6, naslov

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje
posrednega odvajanja v podzemno vodo

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje 
vnašanja onesnaževal v podzemno vodo

Or. en

Obrazložitev

Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem je veliko bolj učinkovito od poskusov uporabe 
skupnih standardov kot osnove za ponovno očiščenje onesnažene podzemne vode. Predlog Komisije 
ne ohranja v celoti varstva, ki ga trenutno ponuja Direktiva o podzemni vodi iz leta 1980. Ti 
predlogi sprememb člena 6 so zato bistvenega pomena za varstvo podzemne vode v EU. Sprememba 
naslova uporablja besedilo iz člena 4 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 154
Člen 6, naslov 

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje
posrednega odvajanja v podzemno vodo

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje 
vnašanja onesnaževal v podzemno vodo

Or. en

Obrazložitev

Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem je veliko bolj učinkovito od poskusov uporabe 
skupnih standardov kot osnove za ponovno očiščenje onesnažene podzemne vode. Predlog Komisije 
ne ohranja v celoti varstva, ki ga sedaj ponuja Direktiva o podzemni vodi iz leta 1980. Ti predlogi 
sprememb člena 6 so zato bistvenega pomena za varstvo podzemne vode v EU. Sprememba naslova 
uporablja besedilo iz člena 4 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 155
Člen 6, naslov

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje
posrednega odvajanja v podzemno vodo

Ukrepi za preprečevanje ali omejevanje 
vnašanja onesnaževal v podzemno vodo
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Or. en

Obrazložitev

Sprememba naslova uporablja besedilo iz člena 4 okvirne direktive o vodah. Države članice se 
morajo osredotočiti na preprečevanje vnašanja nevarnih onesnaževal.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer in Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 156
Člen 6

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/E, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključujejo preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli 
onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII k 
navedeni direktivi v podzemno vodo.

EU in države članice preprečijo vnašanje 
snovi, ki izpolnjujejo merila iz Priloge IIIa, 
z naslednjimi ukrepi:

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 do 
12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

1. Države članice prepoznajo seznam 
onesnaževal, ki izpolnjujejo merila iz 
Priloge IIIa in so posebno vprašanje v 
okraju povodja, vključno s snovmi iz 
Priloge VIII(1) do(9) in Priloge X Direktive 
2000/60/ES.

2. Države članice poročajo v načrtu 
upravljanja povodja v skladu s Prilogo VII 
Direktive 2000/60/ES:
(a) seznam zgoraj prepoznanih snovi;
(b) sprejeti ukrepi za preprečevanje 
vnašanja; in
(c) ocena učinkovitosti teh ukrepov.

3. Evropski parlament in Svet sprejmeta 
posebne ukrepe za preprečevanje vnašanja 
posameznih onesnaževal ali skupin 
onesnaževal v podzemno vodo. Ti ukrepi se 
sprejmejo na podlagi predlogov, ki jih 
predloži Komisija v skladu s postopki, 
določenimi v členu 16 Direktive 
2000/60/ES.
4.  Pri tem uporabi Komisija, ki določa 
seznam snovi, katerih vnos v podzemno 
vodo je treba preprečiti, poenostavljen 
postopek presoje tveganja, kot je določen v 
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členu 16(2) Direktive 2000/60/ES, ob 
posebnem upoštevanju:
– meril za kemijske lastnosti iz Priloge IIIa 
k tej direktivi;
– posebne obstojnosti v podzemni vodi; ali
dokazov o razširjenosti v podzemni vodi, kot 
so podatki o njihovi prisotnosti, mobilnosti 
in vzorcih uporabe.

Or. en

Obrazložitev

Nova Direktiva o podzemni vodi mora določiti seznam snovi, katerih vnos v podzemno vodo je treba 
preprečevati. Ukrepe za preprečevanje vnašanja onesnaževal v podzemno vodo je treba izvajati na 
dveh ravneh: države članice se morajo na splošno obvezati, da bodo preprečevale vnašanje 
onesnaževal v domače podzemne vode, Komisija pa se mora obvezati, da bo zbirala onesnaževala, 
ki so nevarna na ravni EU, in predlagala ustrezne ukrepe za preprečevanje nadaljnjega vnosa. 
Postopek izbire prej omenjenih snovi se lahko vključi v postopek za prednostne snovi iz člena 16 
okvirne direktive o vodi in delo Strokovnega svetovalnega foruma za prednostne snovi brez 
povzročanja znatnega povečanja obremenitve.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 157
Člen 6

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli 
onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII k 
navedeni direktivi v podzemno vodo.

Da se doseže cilj preprečevanja ali 
izogibanja posrednega odvajanja 
onesnaževal v podzemno vodo, kot je 
določeno v členu 4(1)(b)(i) Direktive 
2000/60/ES, zagotovijo države članice pri 
izvajanju programov v skladu s členom 11 
Direktive 2000/60/ES, zlasti v zvezi z 
osnovnimi ukrepi v skladu s členom 11, 
odstavek 3, točki (g) in (h) ter brez 
poseganja v določbe o neposrednih 
odvajanjih iz člena 11(3)(j), da

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 do 
12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
program ukrepov iz člena 11(3 )navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

a) se preprečijo posredna odvajanja, emisije 
in uhajanja nekaterih onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
podzemno vodo ter
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b) se omejijo posredna odvajanja drugih 
onesnaževal z uporabo najboljše okoljske 
prakse in najboljše razpoložljive tehnike,ob 
upoštevanju stroškovne učinkovitosti in 
sorazmernosti, da odvajanja ne ogrožajo 
doseganja dobrega kemijskega stanja 
podzemne vode.

Or. de

Obrazložitev

Posredna odvajanja onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII Direktive 2000/60/ES, ki še 
posebno ogrožajo vodo, je treba preprečiti. 

V zvezi z drugimi onesnaževali, se morajo odvajanja za zagotovitev dobrega stanja podzemne 
vode omejiti. V primeru omejitev odvajanj v površinsko vodo (člen 16(6)(2) Direktive 
2000/60/ES) se morata za ta namen upoštevati stroškovna učinkovitost in sorazmernost.

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 158
Člen 6, odstavek 1

Nadomešča predlog spremembe 24, ki ga vloži poročevalec

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli 
onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII k 
navedeni direktivi v podzemno vodo.

Da se doseže cilj preprečevanja ali 
izogibanja posrednega odvajanja 
onesnaževal v podzemno vodo, kot je 
določeno v členu 4(1)(b)(i) Direktive 
2000/60/ES, zagotovijo države članice pri 
izvajanju programov v skladu s členom 11 
Direktive 2000/60/ES, zlasti v zvezi z 
osnovnimi ukrepi v skladu s členom 
11(3)(g) in (h) Direktive ter brez poseganja 
v določbe o neposrednih odvajanjih iz člena 
11(3)(j), da

a) se preprečijo posredna odvajanja, emisije 
in uhajanja nekaterih onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
podzemno vodo ter
b) se omejijo posredna odvajanja drugih 

onesnaževal z uporabo najboljše okoljske 
prakse in najboljše razpoložljive tehnike, da 
se prepreči in izogne poslabšanje kakovosti 
podzemne vode v skladu z odstavkom 2a 
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tega člena.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Anja Weisgerber

Predlog spremembe 159
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli 
onesnaževal, navedenih iz točk 1 do 6 
Priloge VIII k navedeni direktivi v 
podzemno vodo.

Da se doseže cilj preprečevanja ali 
izogibanja posrednega odvajanja 
onesnaževal v podzemno vodo, kot je 
določeno v členu 4(1)(b)(i) Direktive 
2000/60/ES, zagotovijo države članice pri 
izvajanju programov v skladu s členom 11 
Direktive 2000/60/ES, zlasti v zvezi z 
osnovnimi ukrepi v skladu s členom 
11(3)(g) in (h) Direktive ter brez poseganja 
v določbe o neposrednih odvajanjih iz člena 
11(3)(j), da

a) se preprečijo posredna odvajanja 
nekaterih onesnaževal iz točk 1 do 6 
Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
podzemno vodo ter
b) se omejijo posredna odvajanja drugih 

onesnaževal z uporabo najboljše okoljske 
prakse in najboljše razpoložljive tehnike, da 
se prepreči in izogne poslabšanje kakovosti 
podzemne vode v skladu z odstavkom 2a 
tega člena.

Or. de

Obrazložitev

Uredniška sprememba z uvedbo besede„najmanj“. Za zagotovitev zaščite podzemne vode in 
previdnostnih ukrepov ne zadostuje vedno le uporaba najboljše prakse ali tehnike. Če je 
potrebno, je treba v tem primeru izvesti nadaljnje ukrepe. Kot v primeru kombiniranega 
pristopa za površinsko vodo iz člena 10 je tudi uporaba najboljše okoljske prakse in tehnike 
določena kot najmanjša zahteva za zaščito podzemne vode.



PE 350.247v01-00 56/95 AM\550205SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 160
Člen 6

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice zagotovijo, da program 
ukrepov za vsak okraj povodja vključuje 
preprečevanje posrednih odvajanj katerih 
koli onesnaževal iz točk 1 do 6 Priloge VIII 
k navedeni direktivi v podzemno vodo.

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, in v primerih, 
ko je onesnaženje izpeljano iz politik EU v 
sodelovanju z Evropsko komisijo, 
zagotovijo države članice, da program 
ukrepov za vsak okraj povodja vključuje 
preprečevanje posrednih odvajanj katerih 
koli onesnaževal iz točk 1 do 9 in 11 Priloge 
VIII k navedeni direktivi v podzemno vodo.

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 do 
12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

črtano

Države članice, ki so pooblaščene za 
zaračunavanje dajatev za onesnaževala, 
imajo v ta namen na razpolago minimalna 
sredstva, ki pokrivajo stroške upravljanja in 
odpravljanja povzročene škode.

Or. da

Obrazložitev

Pomembno je, da imajo države članice edinstveno priložnost izvajanja preventivnih ukrepov, 
to pa je mogoče le, če so pooblaščene za uporabo fiskalnih ukrepov in če Komisija ureja 
področja politike na podlagi pravil notranjega trga za zagotovitev najboljše prakse, ker so 
pravila notranjega trga pomembnejša od predpisov o varovanju okolja.

Pomembna je sprememba sklica na točko 6, ki naj bi vključevala tudi točke 7,8, 9 in 11, saj 
pokrivajo vse, kar se nanaša na pesticide, kovine, fosfate in nitrate.

Predlog spremembe, ki ga vložita Cristina Gutiérrez-Cortines in Caroline Jackson

Predlog spremembe 161
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 



AM\550205SL.doc 57/95 PE 350.247v01-00

SL

11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje
posrednih odvajanj katerih koli onesnaževal 
iz točk 1 do 6 Priloge VIII k navedeni 
direktivi v podzemno vodo.

11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje
posrednih odvajanj katerih koli onesnaževal 
iz točk 1 do 6 Priloge VIII k navedeni 
direktivi v podzemno vodo. Države članice 
spodbujajo tiste, ki vpeljujejo ter so 
odgovorni za razvoj človekove dejavnosti in 
razširitev poseljenih območij, da sodelujejo 
v procesu javnega informiranja in 
svetovanja, kot je določeno v členu 14 
Direktive 2000/60/ES, ker se morajo 
zavedati prihodnjega vpliva gospodarskih 
dejavnosti na porabo in uporabo podzemne 
vode. Države članice zagotovijo dostopnost 
teh podatkov javnosti, da se pridobijo njene 
pripombe.

Or. es

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines 
in Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 162
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli onesnaževal 
iz točk 1 do 6 Priloge VIII k navedeni 
direktivi v podzemno vodo. 

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje cilje za 
preprečevanje posrednih vnosov katerih koli 
nevarnih onesnaževal iz točk 1 do 9 Priloge 
VIII k navedeni direktivi v podzemno vodo.

Or. en

Obrazložitev

Prvi odstavek zahteva, da se države članice osredotočijo na preprečevanje vnašanja nevarnih 
onesnaževal.    

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 163
Člen 6, odstavek 1 
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Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje 
posrednih odvajanj katerih koli onesnaževal 
iz točk 1 do 6 Priloge VIII k navedeni 
direktivi v podzemno vodo.

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje cilje za 
preprečevanje posrednih vnosov katerih koli 
nevarnih onesnaževal iz točk 1 do 9 Priloge 
VIII k navedeni direktivi v podzemno vodo.

Or. en

Obrazložitev

Prvi odstavek zahteva, da se države članice osredotočijo na preprečevanje vnosov nevarnih 
onesnaževal. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 164
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje
posrednih odvajanj katerih koli onesnaževal 
iz točk 1 do 6 Priloge VIII k navedeni 
direktivi v podzemno vodo. 

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsak 
okraj povodja vključuje preprečevanje
posrednih vnosov vseh onesnaževal iz točk 1 
do 9 Priloge VIII k navedeni direktivi v 
podzemno vodo.

Or. en

Obrazložitev

Varstvo podzemne vode pred onesnaževanjem je veliko bolj učinkovito od poizkusov uporabe 
skupnih standardov kot osnove za ponovno očiščenje onesnažene podzemne vode. Predlog Komisije 
ne ohranja v celoti varstva, ki ga sedaj ponuja Direktiva o podzemni vodi iz leta 1980. Ti predlogi 
sprememb člena 6 so zato bistvenega pomena za varstvo podzemne vode v EU. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Karl-Heinz Florenz

Predlog spremembe 165
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih
odvajanj katerih koli onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k navedeni direktivi v 

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih 
odvajanj katerih koli onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k navedeni direktivi v 
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podzemno vodo. podzemno vodo, in v primeru teles 
podzemne vode, ki so v nevarnosti, da ne 
bode dosegle dobrega kemijskega stanja, 
katerih koli onesnaževal, ki so tudi 
navedene v točkah 9 do 11 priloge.

Or. de

Obrazložitev

Dodatek je potreben, vsaj v primeru že onesnaženih teles podzemne vode, da se zagotovi 
učinkovita zaščita pred posrednim vnosom biocidov, pesticidov, nitritov in fosfatov. Ker so 
ukrepi omejeni na telesa podzemne vode, ki so že onesnažena, so pri tem oškodovane oblike 
kmetijstva, ki so manj škodljive za podzemno vodo. Predlog Komisije, da bi te snovi vključili v 
člen 6(2), je neučinkovit, ker se ne bi nikoli zahtevalo ali odobrilo dovoljenja za posredno 
odvajanje teh snovi v podzemno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 166
Člen 6, odstavek 1

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih
odvajanj katerih koli onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k navedeni direktivi v 
podzemno vodo. 

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih 
odvajanj katerih koli onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k navedeni direktivi v 
podzemno vodo, ob upoštevanju znanja o 
regionalnem hidrogeološkem delovanju. 

Or. es

Obrazložitev

Za uporabo preventivnih ukrepov je potrebna bolj obsežna raziskava o hidrogeološkem 
delovanju vodonosnikov na regionalni ravni. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 167
Člen 6, prvi odstavek

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih

Poleg osnovnih ukrepov, določenih v členu 
11(3) Direktive 2000/60/ES, zagotovijo 
države članice, da program ukrepov za vsako 
povodje vključuje preprečevanje posrednih 
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odvajanj katerih koli onesnaževal iz točk 1 
do 6 Priloge VIII k navedeni direktivi v 
podzemno vodo.

odvajanj katerih koli onesnaževal iz Priloge 
VIII k navedeni direktivi v podzemno vodo.

Or. da

Obrazložitev

Preprečevanje odvajanj onesnaževal je prednostna naloga, ne glede na zadevno 
onesnaževalo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 168
Člen 6, odstavek 1 a (novo) 

Brez poseganja v standarde kakovosti 
podzemne vode, ki so določeni na drugih 
področjih za varstvo podzemne vode, ne 
velja prvi odstavek za odvajanja, ki 
vključujejo onesnaževala v majhnih 
količinah in koncentracijah, niti za umetno 
napajanje podzemne vode za namen javne 
oskrbe s pitno vodo.

Or. en

Obrazložitev

Umetno napajanje za namen javne oskrbe s pitno vodo je popolnoma podprto z dovoljenjem v 
skladu s členom 11(f) Direktive 2000/60/ES. Popolna prepoved posrednega odvajanja lahko resno 
ovira sedanje in okolju prijazne trajnostne prakse pri proizvodnji pitne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 169
Člen 6, drugi odstavek

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 do 
12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

črtano

Or. da



AM\550205SL.doc 61/95 PE 350.247v01-00

SL

Obrazložitev

Glej obrazložitev za predlog spremembo 167. Ob tem ne želimo, da bi direktiva dovolila 
onesnaževanje do meje dobrega kemijskega stanja. Nasprotno, želimo ohraniti sedanje stanje.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 170
Člen 6, odstavek 2 

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7
do 12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

V zvezi z vsemi onesnaževali, vključno s 
tistimi iz Priloge VIII k Direktivi 
2000/60/ES, zagotavlja program ukrepov iz 
člena 11(3) navedene direktive, da so kateri 
koli posredni vnosi v podzemno vodo 
omejeni, da se izogne onesnaževanju. 

Or. en

Obrazložitev

Drugi odstavek zagotavlja, da države članice sprejemajo ukrepe, da se omejijo vnosi onesnaževal 
v podzemno vodo in se tako izogne onesnaženosti. 

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines, 
Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 171
Člen 6, odstavek 2 

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 
do 12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

V zvezi z vsemi onesnaževali, vključno s 
tistimi iz Priloge VIII k Direktivi 
2000/60/ES, zagotavlja program ukrepov iz 
člena 11(3) navedene direktive, da so kateri 
koli posredni vnosi v podzemno vodo 
omejeni, da se izogne onesnaževanju. 

Or. en

Obrazložitev

Drugi odstavek zagotavlja, da države članice sprejemajo ukrepe, da se omejijo vnosi onesnaževal v 
podzemno vodo in se tako izogne onesnaževanju.



PE 350.247v01-00 62/95 AM\550205SL.doc

SL

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 172
Člen 6, odstavek 2

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 
do 12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

V zvezi z vsemi onesnaževali, vključno s 
tistimi iz Priloge VIII k Direktivi 
2000/60/ES, zagotavlja program ukrepov iz 
člena 11(3) navedene direktive, da so kateri 
koli posredni vnosi v podzemno vodo 
dovoljeni le pod pogojem, da vnosi ne 
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da države članice sprejemajo ukrepe, da se omejijo vnosi 
onesnaževal v podzemno vodo in se tako izogne onesnaževanju.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 173
Člen 6, odstavek 2

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 
do 12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v 
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le pod pogojem, da odvajanja ne
ogrožajo doseganja dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode.

Ob tem se v zvezi z onesnaževali iz točk 7 
do 12 Priloge VIII k Direktivi 2000/60/ES v
program ukrepov iz člena 11(3) navedene 
direktive vključi določba, da so katera koli 
posredna odvajanja v podzemno vodo 
dovoljena le, če predhodna preiskava 
pokaže, da:

– odvajanja ne ogrožajo doseganja dobrega 
kemijskega stanja podzemne vode; 

– odvajanja nimajo škodljivega vpliva na 
tla ali podzemno vodo v okolici odvajanj.
Kakovost podzemne vode, na katero vpliva 
posredno odvajanje, se spremlja, kjer je to 
ustrezno.

Or. en
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Obrazložitev

Hčerinska direktiva o podzemni vodi mora zagotoviti vsaj enako raven varstva, kot je tista, ki je 
določena z Direktivo 80/68/EGS. Člen 4(1) Direktive 80/68/EGS določa: 

„Da bi lahko izpolnile obveznost iz člena 3(a), države članice:
– prepovejo vsakršno neposredno odvajanje snovi iz seznama I,
– uvedejo predhodno preiskavo za vsakršno odstranjevanje ali odlaganje z namenom 
odstranjevanja teh snovi, ki bi lahko povzročilo posredno onesnaževanje. Na podlagi rezultatov 
preiskave države članice prepovejo to dejavnost ali pa izdajo dovoljenje, pod pogojem, da se 
upoštevajo vsi tehnični varstveni ukrepi, potrebni za preprečitev takega odvajanja,“

Celotno kemijsko stanje teles podzemne vode v Evropi pada; zato je najpomembnejše, da je vsako 
pravno besedilo o varstvu podzemne vode strogo.

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines 
in Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 174
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

Ukrepi, ki jih zahteva ta člen, upoštevajo 
najboljšo okoljsko prakso in najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo ter so tehnično 
izvedljivi in niso nesorazmerno dragi.

Or. en

Obrazložitev

Tretji odstavek zagotavlja, da ukrepi uporabljajo dobro prakso, vendar so sorazmerni. 

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 175
Člen 6, odstavek 2 a (novo) 

Ukrepi, ki jih zahteva ta člen, upoštevajo 
najboljšo okoljsko prakso in najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo ter so tehnično 
izvedljivi in niso nesorazmerno dragi.

Or. en

Obrazložitev

Tretji odstavek zagotavlja, da ukrepi uporabljajo dobro prakso, vendar so sorazmerni. 
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Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 176
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

Ukrepi, ki jih zahteva ta člen, upoštevajo 
najboljšo okoljsko prakso in najboljšo 
razpoložljivo tehnologijo ter so tehnično 
izvedljivi in niso nesorazmerno dragi.

Or. en

Obrazložitev

Predlog spremembe zagotavlja, da ukrepi uporabljajo dobro prakso, vendar so sorazmerni.

Predlog spremembe, ki ga vloži Péter Olajos

Predlog spremembe 177
Člen 6, odstavek 2 a (novo)

Ko se dovoljujejo posredna odvajanja, se 
tam, kjer je to smiselno, upoštevajo 
razpršeni viri, ki vplivajo na podzemno 
vodo.

Or. en

Obrazložitev

V zvezi z varstvom podzemne vode pred onesnaževanjem se uporabi kombiniran pristop (ki 
upošteva točkovne in razpršene vire), kot je že določeno v primeru površinskih voda v okvirni 
direktivi o vodah (2000/60/ES).

Predlog spremembe, ki ga vložijo Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-Cortines 
in Françoise Grossetête 

Predlog spremembe 178
Člen 6, odstavek 2 b (novo)

Vnos je lahko izvzet iz zahtev iz tega člena 
le, ko zaradi količine ali koncentracije ne 
predstavlja nevarnosti povzročitve 
poslabšanja kakovosti prejete pitne vode 
sedaj ali v prihodnosti.

Or. en
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Obrazložitev

Nov četrti odstavek uvaja določbo, ki prepoveduje izvzetje, razen če ni vnos tako majhen, da ne bi 
vplival na kakovost podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vložita Linda McAvan in María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 179
Člen 6, odstavek 2 b (novo) 

Vnos je lahko izvzet iz zahtev iz tega člena 
le, ko zaradi količine ali koncentracije ne 
predstavlja nevarnosti povzročitve 
poslabšanja kakovosti prejete pitne vode 
sedaj ali v prihodnosti.

Or. en

Obrazložitev

Nov četrti odstavek uvaja določbo, ki prepoveduje izvzetje, razen če ni vnos tako majhen, da ne bi 
vplival na kakovost podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Gyula Hegyi

Predlog spremembe 180
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Predhodne preiskave iz člena 6 vključujejo 
pregled hidrogeoloških pogojev na 
zadevnem območju, potencialno 
prečiščevalno sposobnost tal in podtalja ter 
nevarnost onesnaževanja in spremembe 
kakovosti podzemne vode zaradi odvajanja 
ter omogočajo ugotovitve, ali je odvajanje 
snovi v podzemno vodo zadovoljiva rešitev z 
okoljskega vidika.

Or. en

Obrazložitev

Namen tega predloga spremembe je biti skladen z Direktivo 80/68/EGS. Besedilo je v skladu z 
Direktivo 80/68/EGS.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 181
Člen 6 a (novo)

Člen 6a
Države članice sprejemajo ukrepe v skladu 
s členom 10 Direktive 2000/60/ES, da bi 
stroške onesnaževanja podzemne vode 
predložili onesnaževalcu.
Če je proizvodnja ali uporaba proizvodov, s 
katerimi se trguje na notranjem trgu, vir 
onesnaževanja podzemne vode, sprejme 
Komisija ukrepe za določitev primernih in 
sorazmernih denarnih kazni za zadevne 
vire onesnaževanja.

Or. nl

Obrazložitev

Okvirna direktiva o vodah zahteva, da države članice predložijo stroške za uporabo vode na 
podlagi „načela onesnaževalec plača“. Do leta 2010 morajo poročati, kako jim je to uspelo. 
Uporaba kemijskih sredstev za zatiranje plevela s strani zasebnikov in lokalnih organov je 
glavni vir onesnaževanja podzemne vode. Celo tako imenovane okolju prijazne alternative –
čeprav boljše za življenje tal – so še vedno zelo škodljive za podzemno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 182
Člen 6 a (novo)

Člen 6 a
Raziskovanje in razširjanje

Komisija v dogovoru z državami članicami 
spodbuja razširjanje znanih metod 
merjenja in računanja parametrov za opis 
in spremljanje vodonosnikov ter pospešuje 
nove raziskave za izboljšanje razpoložljivih 
tehnologij za spremljanje in upravljanje 
teles podzemne vode in njihove kakovosti.

Or. es
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Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 183
Člen 6 b (novo)

Člen 6 b
Varstvo zdravilišč in virov zdravilne vode

Komisija in države članice uvajajo skupno 
metodologijo za določitev varstvenih 
območij za vodonosnike, ki oskrbujejo 
vodne vire, da bi zagotovili spoštovanje teh 
območij, ko se načrtujejo industrijske 
dejavnosti in dejavnosti v urbanem okolju.

Or. es

Obrazložitev

Zdravilišča in viri zdravilne vode niso bili vključeni v predlog Komisije, kljub dejstvu, da je to 
voda najvišje kakovosti v Evropski uniji. Za vodonosnike, ki jih oskrbujejo, je treba uvesti 
posebno zaščito in sprejeti preventivne ukrepe na površju. 

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 184
Člen 8, odstavek 1 a (novo)

Svet vzpostavi skupno metodologijo za 
katalogizacijo vodonosnikov v pripravah na 
izvajanje pobude Inspire. V zvezi s tem 
pričnejo države članice zbirati podatke, 
takoj ko začne veljati ta direktiva.

Or. es

Obrazložitev

Vzpostaviti se mora metodologija za zbiranje podatkov kot priprava na pobudo Inspire (v 
zvezi z digitalnim zbiranjem podatkov o telesih podzemne vode), o kateri se zdaj posvetujejo v 
Parlamentu. Zato se morajo države članice vključiti v metodologijo zbiranja podatkov.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 185
Priloga I, del A (novo) 

Nadomešča predlog spremembe 30 s strani poročevalca

A. Razvrstitev in ocena stanja ogroženih 
teles podzemne vode
Po predstavitvi rezultatov ocenjevanja in 

razvrstitve posameznih merilnih mest na 
podlagi določb iz člena 3 (1) do (3) se 
razvrstijo ogrožena telesa podzemne vode 
ali ogrožena skupina teles podzemne vode v 
skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES. 
Delež merilnih točk, ki so bile razvrščene 
kot točke v dobrem kemijskem stanju, je 
pomemben za razvrstitev celotnega telesa 
podzemne vode ali skupine teles podzemne 
vode, kjer je mogoče potrditi, da veljajo 
standardi za najmanj 70 % površine 
območja telesa podzemne vode ali skupine 
teles podzemne vode, in/ali ko ni več kot 30 
km2 območja znotraj telesa podzemne vode 
onesnaženega, če prizadeta območja telesa 
ali skupine podzemne vode ne ogrožajo 
doseganja okoljskih ciljev celotnega telesa 
ali skupine teles podzemne vode, in/ali so, 
kjer je to ustrezno, izpolnjene zahteve iz 
člena 7 Direktive 2000/60/ES.
Ustrezni preizkusi se izvajajo v zgornjem 
vodonosniku.

Or. de

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 186
Priloga I, del A (novo)

A. Razvrstitev in ocena stanja ogroženih 
teles podzemne vode
Po predstavitvi rezultatov ocenjevanja in 
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razvrstitve posameznih merilnih mest na 
podlagi določb iz člena 3 (1) do (3), se 
razvrstijo ogrožena telesa podzemne vode 
ali ogrožena skupina teles podzemne vode v 
skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES. 
Delež merilnih točk, ki so bile razvrščene 
kot točke v dobrem kemijskem stanju, je 
pomemben za razvrstitev celotnega telesa 
podzemne vode ali skupine teles podzemne 
vode, kjer je mogoče potrditi, da veljajo 
standardi za najmanj 70 % površine 
območja telesa podzemne vode ali skupine 
teles podzemne vode.

Or. de

Obrazložitev

Podstandardna merilna točka ni dovolj, da se celotno telo podzemne vode uvrsti kot slabo. To 
ni upravičeno, če merilna točka ne predstavlja celotnega ali bistvenega dela telesa podzemne 
vode. Predlagan predlog spremembe mora zagotoviti, da je merilna točka reprezentativna, ko 
se ocenjuje stanje podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 187
Priloga I, prva vrstica, drugi stolpec – Standardi kakovosti

Onesnaževalo Standardi 
kakovosti

Onesnaževalo Standardi 
kakovosti

nitrati 50 mg/l nitrati 0–10 mg/l

Or. da

Obrazložitev

V zvezi z nitrati:
Nitrogen se v naši podzemni vodi pojavlja brez posredovanja človeka. Celo pod 
nedotaknjenim gozdom je mogoče izmeriti odvajanje nitrogena iz območja korenin do 5 kg 
nitrogena na hektar. To pomeni, da se nitrogen lahko pojavi v podzemni vodi v količini 10 
mg/l. Vendar pa je to daleč od mejne vrednosti 50 mg/l, ki jo predlaga Komisija. Če je v 
podzemni vodi zabeležena količina, večja od 10 mg/l, je to dober razlog za posredovanje, ker 
kaže to na nepotrebno onesnaževanje.
Hkrati mora biti podzemna voda popolnoma brez nitratov; v takih primerih morajo biti 
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sprejeti ukrepi za preprečevanje rastočega onesnaževanja v razponu od 0 do 10 mg/l.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 188
Priloga 1, tabela, stolpec 3

Pripomba črtano
Standard kakovosti velja za vsa telesa 
podzemne vode, razen za območja, ki so 
občutljiva na nitrat in so določena z 
Direktivo 91/676/EGS.1 Za ta območja velja 
člen 4(1)(c) Direktive 2000/60/ES.

Or. de

Obrazložitev

Obdržati ta stavek bi pomenilo, da ne bi bilo treba sprejeti nobenih ukrepov v zvezi s telesom 
podzemne vode, ki je v skladu z direktivo o podzemni vodi označena kot „dobro stanje“, 
medtem ko bi v skladu z direktivo o nitratih enak položaj že zahteval sprejetje ukrepov. 
Črtanje odstavka bi zato zagotovilo enako obravnavo glede na ocenjevanje in način obdelave.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 189
Priloga I, prva vrstica, tretji stolpec – pripomba

Standard kakovosti velja za vsa telesa 
podzemne vode, razen za območja, ki so 
občutljiva na nitrat in so določena z 
Direktivo 91/676/EGS. Za ta območja velja 
člen 4(1)(c) Direktive 2000/60/ES.

Kjer se zabeleži vrednost več kot 10 ali 
povišanje v razponu od 0 do 10, se morajo 
sprejeti ukrepe za nadzor kmetijske 
dejavnosti.

Or. da

Obrazložitev

V zvezi z nitrati:
Nitrogen se v naši podzemni vodi pojavlja brez posredovanja človeka. Celo pod 
nedotaknjenim gozdom je mogoče izmeriti odvajanje nitrogena iz območja korenin do 5 kg 
nitrogena na hektar. To pomeni, da se nitrogen lahko pojavi v podzemni vodi v količini 10 
mg/l. Vendar pa je to daleč od mejne vrednosti 50 mg/l, ki jo predlaga Komisija. Če je v 
podzemni vodi zabeležena količina, večja od 10 mg/l, je to dober razlog za posredovanje, ker 
kaže to na nepotrebno onesnaževanje.
Hkrati mora biti podzemna voda popolnoma brez nitratov; v takih primerih morajo biti 

  
1 UL L 375, 31.12.1991, str. 1.
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sprejeti ukrepi za preprečevanje rastočega onesnaževanja v razponu od 0 do 10 mg/l.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 190
Priloga I, druga vrstica, drugi stolpec – Standardi kakovosti

Onesnaževalo Standardi 
kakovosti

Onesnaževalo Standardi 
kakovosti

Aktivne snovi v 
pesticidih, vključno 
z njihovimi 
ustreznimi 
metaboliti ter 
razgradnimi in 
reakcijskimi 
produkti

0,1 µg/l Aktivne snovi v 
pesticidih, 
vključno z 
njihovimi 
ustreznimi 
metaboliti ter 
razgradnimi in 
reakcijskimi 
produkti

Najnižja 
izmerljiva raven

Or. da

Obrazložitev

V zvezi s pesticidi:
Ko merimo pesticide v podzemni vodi, mora to dejansko veljati kot preizkus v celotnem 
obsegu. To se mora razumeti, da je, kjer je pesticid po pravilni uporabi odkrit v podzemni 
vodi, to dokaz, da ta dejansko konča v podzemni vodi. Logična posledica bi zato morala biti, 
da se nemudoma konča uporabljati ta proizvod.
Najnižja izmerljiva raven onesnaževanja v naši podzemni vodi razlikuje med pesticidi in 
njihovimi razkrojnimi produkti, kjer se nekatere najde tudi v količini nižji od 0,1 mg/l; vendar 
se na srečo merilne tehnike nenehno izboljšujejo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Jens-Peter Bonde

Predlog spremembe 191
Priloga I, druga vrstica, tretji stolpec – pripomba (novo)

Pripomba Pripomba
Kjer so aktivne snovi, na primer pesticidi, 
odkrite v podzemni vodi, mora biti uvedena 
takojšnja prepoved uporabe teh virov 
onesnaževanja.
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Or. da

Obrazložitev

V zvezi s pesticidi:
Ko merimo pesticide v podzemni vodi, mora to dejansko veljati kot preizkus v celotnem 
obsegu. To se mora razumeti, da je, kjer je pesticid po pravilni uporabi odkrit v podzemni 
vodi, to dokaz, da ta dejansko konča v podzemni vodi. Logična posledica bi zato morala biti, 
da se nemudoma konča uporabljati ta proizvod.
Najnižja izmerljiva raven onesnaževanja v naši podzemni vodi razlikuje med pesticidi in 
njihovimi razkrojnimi produkti, kjer se nekatere najde tudi v količini nižji od 0,1 mg/l; vendar 
se na srečo merilne tehnike nenehno izboljšujejo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 192
Priloga I, druga vrstica, tretji stolpec – pripomba (novo)

Pripomba Pripomba
Kjer so standardi za pitno vodo za pesticide 
ali njihove ustrezne metabolite strožji od 
0,1 μg/l, se bodo standardi za pitno vodo 
uporabljali kot kakovostni standard za 
dobro stanje.

Or. en

Obrazložitev

Standardi za pitno vodo so lahko in v nekaterih primerih tudi so strožji zaradi mogočih škodljivih 
vplivov na zdravje. Prav tako bi moral veljati standard 0,5 mikrograma/l za koncentracije vsote 
pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 193
Priloga I, vrstica 2 a (novo)

Onesnaževalo Standardi kakovosti
Koncentracije vsote 
pesticidov/metabolit
ov

0,5 µg/l
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Or. en

Obrazložitev

Standardi za pitno vodo so lahko in v nekaterih primerih tudi so strožji zaradi mogočih škodljivih 
vplivov na zdravje. Prav tako bi moral veljati standard 0,5 mikrograma/l za koncentracije vsote 
pesticidov.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 194
Priloga I, opomba 21

21 Kjer za zadevno telo podzemne vode 
velja, da standardi kakovosti podzemne 
vode ne morejo doseči okoljskih ciljev pri 
povezanih površinskih vodah, določenih v 
členu 4 Direktive 2000/60/ES, ali da pride 
do očitnega poslabšanja ekološke ali 
kemijske kakovosti tega telesa podzemne 
vode ali do precejšne poškodbe kemijskih 
ekosistemov, ki so neposredno odvisni od 
določenega telesa podzemne vode, se določi 
strožji prag mejnih vrednosti v skladu s 
členom 4 in Prilogo IV k tej direktivi.

črtano

Or. nl

Obrazložitev

Ta opomba govori o tem, da je standard kakovosti za nitrate 50 mg/l, vendar mora biti nižji, 
če zahteva to okolje. To je strožje od direktive o nitratih, ki določa vrednost 50 mg/l na 
podlagi skrbi za javno zdravje. Direktive z istega področja se morajo izogibati določanju 
različnih ciljev.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 195
Priloga I, opomba 22

Ravnanje skladno s standardi se ugotavlja s 
primerjavo z aritmetično sredino vrednosti 
spremljanja na vsakem mestu vzorčenja 
telesa podzemne vode ali skupine teles 
podzemne vode, ki je bilo razvrščeno ali so 
bile razvrščene kot ogrožene v skladu s 
analizo, ki se izvaja v skladu s členom 5 

črtano
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Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Opomba je preveč pomembna, da bi jo postavili v opombo k prilogi. Oceno izmerjenih podatkov 
glede na standarde obravnavajte v posebnem členu ali prilogi. Metoda ocenjevanja se mora 
uporabljati tudi za druga onesnaževala. Opomba ne daje jasnih pojasnil o tem, kako ocenjevati 
standarde. Preprečiti se mora, da bi prečiščevanje podatkov povzročilo, da se spregledajo ozka 
grla. Ta točka se doda kot predlog spremembe člena 3 (c) (novo)

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 196
Priloga I, opomba 22

22Ravnanje skladno s standardi se 
ugotavlja s primerjavo z aritmetično 
sredino vrednosti spremljanja na vsakem 
mestu odvzema telesa podzemne vode ali 
skupine teles podzemne vode, ki je bilo 
razvrščeno ali so bile razvrščene kot 
ogrožene v skladu z analizo, ki se izvaja v 
skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES.

22Ravnanje skladno s standardi se 
ocenjuje v skladu z oddelkom 2.4.5 
Priloge V k Direktivi 2000/60/ES, členom 
4(a) te direktive in zakonodajo 
Skupnosti, iz katere izhajajo ti 
standardi.

Or. en

Obrazložitev

Opomba Komisije pomeni, da bi preseganje standarda kakovosti na neki točki v telesu podzemne 
vode povzročilo, da se stanje telesa opredeli kot slabo, tudi če standard drugje v telesu ne bi bil 
presežen. Takšen pristop „izločen eden – izločeni vsi“ bi povzročil, da bi bilo veliko teles podzemne 
vode ocenjenih kot „slabih“ na račun zelo lokaliziranih preseganj, kar bi vodilo v zavajajoče 
prikazovanje splošne kakovosti podzemne vode ter neskladnost z okvirno direktivo o vodah in 
drugimi deli zakonodaje Skupnosti (npr. z direktivo o nitratih).

Ta predlog spremembe (s spremembo člena 4) bi zagotovil, da predstavlja razvrstitev splošno 
kakovost telesa podzemne vode.    (Lokalizirane „problematične točke“ onesnaževanja se lahko 
obravnava z obratom trenda in ukrepi za preprečevanje/omejevanje onesnaževanja ter bi morale 
vplivati na stanje le takrat, ko so dovolj pomembne, da vplivajo na cilje „dobrega stanja“.)

Predlog spremembe, ki ga vloži Christa Klaß

Predlog spremembe 197
Priloga I, tabela, vrstice 2a do 2i (novo)
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Nadomešča predlog spremembe 33, ki ga vloži poročevalec

Vsota učinkovin v 
pesticidih

0,5 µg/l Vsota pesticidov, 
vključno z 
aktivnimi 
metaboliti.

Amonij 0,5 mg/l

Arzen 10 µg/l

Kadmij 1,0 µg/l

Svinec 10 µg/l l

Živo srebro 0,2 µg/l

Najmanjši 
seznam snovi ali 
ionov, ki so že 
naravno prisotni 
ali se pojavljajo 
zaradi človekovih 
dejavnosti.

Klorid
250 mg/l

Sulfat 240 mg/l

Aluminij 0,2 mg/l

Kot indikativne 
vrednosti

Or. de

Obrazložitev

Ta tabela postane del B Priloge I. Kot je navedeno že v členu 3, je treba določiti enotne 
vseevropske standarde za doseganje dobrega kemijskega stanja, ki ga je treba doseči do leta 
2015, da bi preprečili okoljski damping in neenake konkurenčne pogoje. Zato so bili iz 
Priloge III prevzeti najmanjši parametri. Mejne koncentracijske vrednosti temeljijo na 
strupenosti za človeka in ekosistem ter določajo onesnaženost, torej prehod v slabo stanje.

Ker je nemogoče meriti in opazovati vsa onesnaževala, so potrebni indikatorji, ki pokažejo, 
ali so določena onesnaževala prisotna v podzemni vodi, in. če je to mogoče, dajejo podatke o 
viru. Tri snovi, navedene v Prilogi I, so primerni indikatorji za ta namen. 

Vsota pesticidov in njihovih učinkovin se prav tako vključi med parametre, saj za vzrok 
onesnaževanja pogosto ni mogoče zaslediti le enega pesticida.
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Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 198
Priloga II

OCENA KEMIJSKEGA STANJA 
PODZEMNE VODE ZA 
ONESNAŽEVALA, ZA KATERA NI 
STANDARDOV KAKOVOSTI 
SKUPNOSTI

SKUPNA MERILA ZA DOLOČITEV 
MEJNIH VREDNOSTI ZA 

OCENJEVANJE KEMIČNEGA STANJA 
PODZEMNIH VODA

Postopek za ocenjevanje skladnosti s 
kemijskim stanjem dobre podzemne vode za 
onesnaževala, za katera ni standardov 
kakovosti Skupnosti, se izvede za vsa telesa 
podzemne vode, ki so se opredelila kot 
ogrožena, in za vsako od onesnaževal, ki so 
prispevala k temu, da so bila telo ali 
skupina teles podzemne vode tako 
razvrščena.

1. Države članice določijo mejne 
vrednosti v skladu z naslednjim 
postopkom:

Postopek za ocenjevanje obravnava 
predvsem naslednje zadeve:

1. Države članice določijo mejne 
vrednosti v skladu z naslednjim 
postopkom:

(a) podatke, zbrane na podlagi razvrščanja, 
ki se izvede v skladu s členom 5 Direktive 
2000/60/ES in z oddelki 2.1 in 2.2 Priloge 
II k Direktivi;

(i) značilnosti telesa ali teles podzemne 
vode, za katere se bodo uporabljale 
mejne vrednosti;

(b) cilje okoljske kakovosti in ostale
standarde za varstvo voda na državni ravni, 
ravni Skupnosti ali mednarodni ravni;

(ii) lastnosti zadevnih onesnaževal; in

(c) vse ustrezne podatke o toksikologiji, 
ekotoksikologiji, obstojnosti in 
bioakumulacijskemu potencialu 
onesnaževal ali sorodnih snovi;

(iii) odvzemna mesta.

(d) ocenjene količine in koncentracije 
onesnaževal, ki se prenašajo iz telesa 
podzemne vode v površinske vode, povezane 
z njo, in/ali odvisne kopenske ekosisteme;

Mejna vrednost predstavlja 
koncentracijo onesnaževala, pri 
presežku katerega se pokaže tveganje, 
da:

(e) ocenjene učinke količin in 
koncentracije onesnaževal na povezane 
površinske vode in odvisne kopenske 
ekosisteme v skladu s točko (d);

(a) eden ali več pogojev, določenih v 
tabeli 2.3.2 Priloge V k Direktivi 
2000/60/ES ni izpolnjenih; ali

(f) oceno, ki temelji na točkah (d )in (e), ali (b) zaloge pitne vode niso zaščitene v 
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koncentracijo onesnaževal v telesu 
podzemne vode, ki povzroči, da se 
okoljevarstveni cilji, določeni v členu 4 
Direktive 2000/60/ES, pri povezanih 
površinskih vodah ne morejo doseči ali da 
pride do očitnega poslabšanja ekološke ali 
kemijske kakovosti tega telesa podzemne 
vode ali do poškodbe kopenskih 
ekosistemov, ki so neposredno odvisni od 
določenega telesa podzemne vode.

skladu s členom 7 Direktive 2000/60/ES.

Or. en

Obrazložitev

Ta predlog spremembe krepi in poenostavlja skupni postopek za določanje mejnih vrednosti, ki ga 
predlaga Komisija. Od držav članic zahteva, da se osredotočijo na tisto, kar je pomembno za 
posamezno telo podzemne vode, na tveganja, ki jih predstavljajo onesnaževala, in na načine 
merjenja mejne vrednosti. Poleg tega povezuje določitev mejnih vrednosti s pomenom „dobrega 
stanja“ iz okvirne direktive o vodah in dodaja pogoj za zaščito virov pitne vode v skladu z okvirno 
direktivo o vodah. 

Uvesti skupne standarde bi pomenilo zanemariti spremenljivost naravne kakovosti podzemne vode 
ne le med vodonosniki, ampak tudi znotraj njih (npr. vsebnost klorida se lahko naravno razlikuje od 
20 mg/l do prek 10.000 mg/l na razdalji 10 km). Vloge podzemne vode v podpiranju ekosistemov in 
za druge namene se prav tako spreminjajo. Določiti skupne standarde bi bilo tako kot 
standardizirati čevlje na eno samo številko in model. Včasih bi bili pretesni, drugič preveliki.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 199
Priloga II, točka f a (novo)

(fa) oceno teh koncentracij v zvezi s cilji iz 
člena 7 Direktive 2000/60/ES o vodi, ki se 
uporablja za odvzem pitne vode.

Or. en

Obrazložitev

V oceno bi bilo treba vključiti vidik, da je podzemna voda vir za oskrbo s pitno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 200
Priloga II, točka f a (novo)
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(fa) oceno teh koncentracij v zvezi s cilji iz 
člena 7 Direktive 2000/60/ES o vodi, ki se 
uporablja za odvzem pitne vode.

Or. en

Obrazložitev

V oceno bi bilo treba vključiti vidik, da je podzemna voda vir za oskrbo s pitno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 201
Priloga II, točka f b (novo)

(fb) izmerjene ali izračunane količine in 
koncentracije onesnaževal v virih za javno 
oskrbo s pitno vodo;

Or. en

Obrazložitev

V oceno bi bilo treba vključiti vidik, da je podzemna voda vir za oskrbo s pitno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 202
Priloga II, točka f b (novo)

(fb) izmerjene ali izračunane količine in 
koncentracije onesnaževal v virih za javno 
oskrbo s pitno vodo;

Or. en

Obrazložitev

V oceno bi bilo treba vključiti vidik, da je podzemna voda vir za oskrbo s pitno vodo.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dimitrios Papadimoulis

Predlog spremembe 203
Priloga III

PRILOGA III se črta

Or. en
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Obrazložitev

Podlaga za izbiro osnovnega seznama onesnaževal ni določena in se zdi samovoljna. Okvirna 
direktiva o vodah državam članicam nalaga, da razmislijo o onesnaževalih, ki bi lahko ogrozila 
doseganje okoljskih ciljev direktive. To je najbolj stroškovno učinkovit pristop do varovanja okolja. 
Uvedba osnovnega seznama onesnaževal poleg pristopa, ki temelji na tveganju, ki jo prestavljajo za 
okolje, bo povzročila povečanje stroškov brez dodatne koristi za okolje.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 204
Priloga III, del A.1 – tabela, vrstica 4

Snov ali ion Snov ali ion

Klorid črtano

Or. de

Obrazložitev

Uvrstitev klorida med onesnaževala ni primerna, ker zaenkrat niso znane toksikološke 
vrednosti klorida v pitni vodi glede na strupenost za človeka ali kakršni koli drugi podatki o 
strupenosti za okolje. Klorid na primer ni naveden v Direktivi 2003/40/ES z dne 16. maja 
2003 in se torej ne bi smel šteti za kritično sestavino. Mineralne vode lahko na primer 
vsebujejo do 5,1 g klorida na liter.

Poleg tega uvrstitev ni logična glede na dejstvo, da klorida ni med onesnaževali, navedenimi 
v Prilogi VIII okvirne direktive Skupnosti o vodah 2000/60/ES; celo onesnaževala, ki so tam 
uvrščena med „nevarna“, niso bila vsa vključena v predlog direktive o podzemnih vodah.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 205
Priloga III – del A.1 – tabela, četrta vrstica

Snov ali ion

Klorid
Snov ali ion

črtano

Or. es

Obrazložitev

Tabela vključuje kloridne in sulfatne ione, ki so v naslovu Priloge in členih Direktive, ki 
veljajo zanje, opisani kot onesnaževala. To je vprašljiv opis (niso vključeni v Prilogo VIII k 
okvirni direktivi 2000/600/ES) in obdržati te elemente v tabeli bi lahko pomenilo neželene 
posledice:
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(a) Člen 4(2) Komisiji dovoljuje, da predlaga direktivo za spremembo Priloge I, drugače 
povedano, za določitev standardov kakovosti za kloride in sulfate. To ni smiselno, ker so te 
snovi v visokih in zelo visokih koncentracijah prisotne v vodi v veliko vodonosnikih v Evropski 
uniji.

(b) Te snovi bi morali vključiti v analizo trendov (glej Prilogo IV.1.1. in člen 4(1)), z ustrezno 
zahtevo za obrat trenda, če dosežejo 75 % standarda kakovosti ali mejne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 206
Priloga III – del A.1 – tabela, sedma vrstica

Snov ali ion

Sulfat
Snov ali ion

črtano

Or. es

Obrazložitev

Tabela vključuje kloridne in sulfatne ione, ki so v naslovu Priloge in členih Direktive, ki 
veljajo zanje, opisani kot onesnaževala. To je vprašljiv opis (niso vključeni v Prilogo VIII k 
okvirni direktivi 2000/600/ES) in obdržati te elemente v tabeli bi lahko pomenilo neželene 
posledice:

(a)  Člen 4(2) Komisiji dopušča možnost, da predlaga direktivo za spremembo Priloge I, 
drugače povedano, za določitev standardov kakovosti za kloride in sulfate. To ni smiselno, ker 
so te snovi v visokih in zelo visokih koncentracijah prisotne v vodi v veliko vodonosnikih v 
Evropski uniji.

(b) Te snovi bi morali vključiti v analizo trendov (glej Prilogo IV.1.1. in člen 4(1)), z ustrezno 
zahtevo za obrat trenda, če dosežejo 75 % standarda kakovosti ali mejne vrednosti.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 207
Priloga III – del A.1 – tabela, sedma vrstica

Snov ali ion

Sulfat
Snov ali ion

črtano

Or. es
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Obrazložitev

V nekaterih državah članicah so sulfati v podzemni vodi naravno prisotni in niso posledica 
onesnaževanja.

Predlog spremembe, ki ga vloži Holger Krahmer

Predlog spremembe 208
Priloga III –del A.1 – tabela, vrstica 7

Snov ali ion Snov ali ion

Sulfat črtano

Or. de

Obrazložitev

Snov „sulfat“ je treba izbrisati s seznama v Prilogi III, ker sulfat nima toksičnih učinkov in se 
torej ne sme uvrščati med onesnaževala. Poleg tega so v Evropi zelo razširjena naravna 
nahajališča sulfatov. Sulfat je tudi pomembna sestavina naravne mineralne vode (glej 
Direktivo 2003/40/ES z dne 16. maja 2003).

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 209
Priloga III – del A.1 – tabela, sedma vrstica (a) (novo)

Snov ali ion Snov ali ion

Fosfor

Or. da

Obrazložitev

Fosfor je resna grožnja za kemijsko kakovost podzemne vode, sedaj in dolgoročno.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 210
Priloga III – del A.1 – tabela, sedma vrstica (a) (novo)



PE 350.247v01-00 82/95 AM\550205SL.doc

SL

Snov ali ion Snov ali ion

Baker

Or. da

Obrazložitev

Dodane snovi so dolgoročna grožnja za kemijsko kakovost podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 211
Priloga III – del A.1 – tabela, vrstica 7 (b) (novo)

Snov ali ion Snov ali ion

Cink

Or. da

Obrazložitev

Dodane snovi so dolgoročna grožnja za kemijsko kakovost podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 212
Priloga III – del A.1 – tabela, vrstica 7 (c) (novo)

Snov ali ion Snov ali ion

Aluminij

Or. da

Obrazložitev

Dodane snovi so dolgoročna grožnja za kemijsko kakovost podzemne vode.

Predlog spremembe, ki ga vloži Johannes Blokland

Predlog spremembe 213
Priloga III – del B, točka 1.2
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1.2 Podatki o vsakem telesu podzemne vode, 
ki je bilo uvrščeno med ogrožene, še zlasti o 
velikosti vodnih teles, zvezi med telesom 
podzemne vode in z njim povezano 
površinsko vodo ter odvisnimi kopenskimi 
ekosistemi, pa tudi, v primeru naravno 
prisotnih snovi, o vrednosti naravnega 
ozadja v telesih podzemne vode.

1.2 Podatki o vsakem telesu podzemne vode, 
ki je bilo uvrščeno med ogrožene, še zlasti o 
velikosti vodnih teles, zvezi med telesom 
podzemne vode in z njim povezano 
površinsko vodo ter odvisnimi kopenskimi 
ekosistemi, uporabi podzemne vode kot vira 
vode za prehrano ljudi, pa tudi, v primeru 
naravno prisotnih snovi, o vrednosti 
naravnega ozadja v telesih podzemne vode.

Or. nl

Obrazložitev

Ker je podzemna voda glavni vir pitne vode v Evropski uniji, bi morale države članice 
navesti, ali se telo podzemne vode, razvrščeno kot ogroženo, lahko uporablja tudi kot vir pitne 
vode, v skladu s členom 7(1) Direktive 2000/60/ES.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dan Jørgensen

Predlog spremembe 214
Priloga III – del B 2, točka 2.2

2.2. Povezave med mejnimi vrednostmi in, v 
primeru naravno prisotnih snovi, 
ugotovljenimi vrednostmi naravnega ozadja. 

2.2. Povezave med mejnimi vrednostmi in, v 
primeru naravno prisotnih snovi, 
ugotovljenimi vrednostmi naravnega ozadja. 
Če vrednosti naravnega ozadja naravno 
prisotnih snovi v podzemni vodi niso znane, 
se vrednosti naravnega ozadja ugotovijo v 
skladu z najboljšo strokovno oceno.

Or. da

Obrazložitev

V številnih primerih je vrednost ozadja znana šele po daljšem obdobju opazovanja – za 
nekatere skupine teles podzemne vode je tudi težko najti telesa takšne vode, v kateri se lahko 
izmeri vrednost naravnega ozadja. V obeh primerih je nujno ugotoviti vrednosti ozadja na 
podlagi kvalificiranih strokovnih ocen.

Predlog spremembe, ki ga vloži Dorette Corbey  

Predlog spremembe 215
Priloga III – del B, točka 2.3

2.3 Način, na katerega so se upoštevali
gospodarski in socialni stroški pri

2.3 Program ukrepov, ki ga oblikujejo 
države članice, vključuje upoštevanje 
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določitvi mejnih vrednosti. načina, na katerega se upoštevajo
gospodarski in socialni stroški za oceno 
ukrepov, namenjenih doseganju dobrega 
statusa.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarski in socialni stroški se ne bi smeli upoštevati pri določitvi mejnih vrednosti, ampak bi se 
morali upoštevati pri oceni ukrepov, ki se lahko sprejmejo za doseganje dobrega statusa.

Predlog spremembe, ki ga vloži Ria Oomen-Ruijten

Predlog spremembe 216
Priloga III – del B, točka 2, točka 2.3

2.3 Način, na katerega so se upoštevali
gospodarski in socialni stroški pri
določitvi mejnih vrednosti.

2.3 Program ukrepov, ki ga oblikujejo 
države članice, vključuje upoštevanje 
načina, na katerega se upoštevajo
gospodarski in socialni stroški za oceno 
ukrepov, namenjenih doseganju dobrega 
statusa.

Or. en

Obrazložitev

Gospodarski in socialni stroški se ne bi smeli upoštevati pri določitvi mejnih vrednosti, ampak bi se 
morali upoštevati pri oceni ukrepov, ki se lahko sprejmejo za doseganje dobrega statusa.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 217
Priloga III a (novo)

PRILOGA IIIa
Snovi, katerih vnos v podzemno vodo je 

treba preprečiti
1. Snovi, ki izpolnjujejo merila za 
razvrstitev kot rakotvorna, mutagena ali 
strupena za razmnoževanje kategorij 1 ali 2 
v skladu z Direktivo 67/548/EGS;
2. snovi, ki so obstojne, bioakumulativne in 
strupene;
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3. snovi, ki so zelo obstojne in zelo 
bioakumulativne;
4. snovi, ki bi lahko motile hormonske 
funkcije živih vodnih organizmov;
5. snovi, ki imajo prav tako zaskrbljujoče 
učinke kot snovi, navedene v točkah 1 do 4; 
ali
6. snovi, ki imajo razgradne proizvode, ki 
izpolnjujejo katerega od zgornjih pogojev.

Or. en

Predlog spremembe, ki ga vloži Chris Davies

Predlog spremembe 218
PRILOGA IV

PRILOGA IV PRILOGA IV
PREPOZNAVANJE IN OBRAT 

POMEMBNIH IN STALNO 
NARAŠČAJOČIH TRENDOV

PREPOZNAVANJE IN OBRAT 
POMEMBNIH IN STALNO 

NARAŠČAJOČIH TRENDOV

1. PREPOZNAVANJE POMEMBNIH IN 
STALNO NARAŠČAJOČIH TRENDOV

1. PREPOZNAVANJE POMEMBNIH IN 
STALNO NARAŠČAJOČIH TRENDOV

Odstavki: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 in 1.6 se 
črtajo

Za namen prepoznavanja in obrata 
pomembnih in stalno naraščajočih trendov 
v koncentraciji katerega koli onesnaževala 
v podzemni vodi izberejo države članice 
pogostosti in odvzemna mesta, ki 
zadostujejo za:
– pridobivanje podatkov, ki so potrebni za 
zagotavljanje, da se lahko naraščajoči 
trendi, ki so posledica človeških dejavnosti, 
razlikujejo od naravnega spreminjanja s
primerno zanesljivostjo in natančnostjo; in
– zagotavljanje, da se naraščajoči trendi 
prepoznajo dovolj zgodaj za pravočasno 
izvajanje ukrepov za obrat trenda, 
namenjenih preprečitvi ali vsaj najboljšemu 
izvedljivemu zmanjšanju okoljsko 
pomembnega poslabšanja kakovosti 
podzemne vode.

Uporabijo se metode spremljanja in 
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analize, ki so skladne z ustreznimi 
mednarodnimi standardi ali 
nacionalnimi standardi, oblikovanimi 
za zagotavljanje ustrezne znanstvene 
kakovosti in primerljivosti dobljenih 
podatkov.

2. IZHODIŠČNE TOČKE ZA OBRATE 
TRENDOV

2. IZHODIŠČNE TOČKE ZA OBRATE 
TRENDOV

Členi 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 se črtajo Izhodiščna točka za obrat trenda je, ko 
koncentracija onesnaževala doseže 75 % 
katerega koli standarda kakovosti ali mejne 
vrednosti, presežek katerih bi povzročil 
okoljsko pomembno poslabšanje kakovosti 
podzemne vode, razen če:
– je potrebna zgodnejša izhodiščna točka za 
zagotavljanje, da ukrepi za obrat trenda 
stroškovno učinkovito preprečijo ali vsaj na 
najboljši izvedljivi način zmanjšajo vsako 
okoljsko pomembno poslabšanje kakovosti 
podzemne vode;
– je potrebna drugačna izhodiščna točka 
zaradi tehničnih težav pri merjenju 
prisotnosti trenda za zadevno 
koncentracijo; ali
– sta stopnja naraščanja in možnost obrata 
trenda takšni, da bi poznejša izhodiščna 
točka še vedno lahko zagotavljala, da 
ukrepi za obrat trenda stroškovno 
učinkovito preprečijo ali vsaj na najboljši 
izvedljivi način zmanjšajo vsako okoljsko 
pomembno poslabšanje kakovosti 
podzemne vode.

Države članice objavijo v načrtu 
upravljanja povodja, zahtevanem v 
členu 13 Direktive 2000/60/ES, povzetek 
razlogov za izbiro navedenih 
izhodiščnih točk.

Or. en

Obrazložitev

Predlog Komisije, da se vključijo predpisane pogostosti spremljanja in fiksne izhodiščne točke za 
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obrat trenda, lahko povzroči zamude pri odkrivanju okoljsko pomembnih trendov ter prepreči 
pravočasno ukrepanje za njihov obrat in preprečitev znatne okoljske škode. Fiksne pogostosti 
spremljanja lahko vodijo tudi v neprimerno raven spremljanja za opredelitev trenda. To ni 
stroškovno učinkovit ali znanstveno trden pristop.

Ta predlog spremembe zahteva od držav članic, da izberejo pogostosti spremljanja in izhodiščne 
točke za obrat trenda, ki zagotavljajo pravočasno opredelitev in obrat trendov, da se preprečijo 
pomembni škodljivi vplivi. Da se zagotovi enoten pristop, morajo države članice določiti pogostosti 
in izhodiščne točke v skladu s skupnimi merili. Pravilne pogostosti in izhodiščne točke so odvisne 
od značilnosti teles podzemne vode in zadevnih onesnaževal.

Predlog spremembe, ki ga vložita Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Predlog spremembe 219
Priloga IV, odstavek 1.2, točka (a)

(a) ocenjevanje poteka na podlagi 
aritmetičnih sredin povprečnih vrednosti
posameznih mest odvzema na vsakem telesu 
ali na vsaki skupini teles podzemne vode, ki 
se ugotavlja ob četrtletni, polletni ali letni 
pogostosti spremljanja;

(a) vrednotenje meritev, dobljenih s 
programom opazovanja poteka na osnovi 
analize trendov na vsakem posameznem 
mestu odvzema na vsakem telesu ali na 
vsaki skupini teles podzemne vode;

Or. en

Obrazložitev

Določanje povprečij vzorcev skozi čas pomeni, da se lahko v izsledkih razredčijo pomembne 
koncentracije onesnaževal.

Predlog spremembe, ki ga vloži María Sornosa Martínez

Predlog spremembe 220
priloga IV, točka 12, črka a)

(a) ocenjevanje poteka na podlagi 
aritmetičnih sredin povprečnih vrednosti 
posameznih odvzemnih mest na vsakem 
telesu ali na vsaki skupini teles podzemne 
vode, ki se ugotavlja ob četrtletni, polletni 
ali letni pogostosti spremljanja;

(a) ocenjevanje poteka na podlagi 
aritmetičnih sredin povprečnih vrednosti 
posameznih odvzemnih mest na vsakem
telesu ali na vsaki skupini teles podzemne 
vode, ki se ugotavlja ob četrtletni, polletni 
ali letni pogostosti spremljanja. Nujno je 
zagotoviti, da so odvzemna mesta 
primerljiva;

Or. es

Obrazložitev

V naravni kemijski sestavi podzemne vode so znatne razlike, ne le med različnimi telesi 
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podzemne vode, temveč tudi znotraj istega telesa podzemne vode. Podzemna voda bliže 
površini in podzemna voda v večjih globinah sta na primer kemijsko različni. Skladno s tem 
morajo biti odvzemna mesta za ustrezno oceno primerljiva, na primer v zvezi z geološkimi 
pogoji.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 221
Priloga IV, odstavek 1.2 (c), uvodni stavek

(c) Najmanjše število podatkovnih vrednosti 
in najkrajše trajanje časovnih nizov sta 
določena v naslednji tabeli. Časovni nizi ne 
presežejo 15 let.

(c) Najmanjše število podatkovnih vrednosti 
in najkrajše trajanje časovnih nizov sta 
določena v naslednji tabeli. Časovni nizi ne 
presežejo 6 let.

Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 222
Priloga IV, odstavek 1.2 (c), tabela, stolpec 2. Vrstica 1

Pogostost                 Najmanjše število 
spremljanja                                  let
Letna            8   

Pogostost                 Najmanjše število 
spremljanja                                  let
Letna                                               6   

Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 223
Priloga IV, odstavek 1.2 (c), tabela, stolpec 3.
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Pogostost                        Največje
spremljanja                    število let
Letna                                   15

Polletna                                15
Četrtletna                             15  
 

Pogostost                        Največje
spremljanja                    število let
Letna                                     6

Polletna                                  6
Četrtletna                               6   
 

Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Cristina Gutiérrez-Cortines

Predlog spremembe 224
Priloga IV, točka 1.6 a (novo)

1.6.a Pri merjenju teles podzemne vode 
morajo države članice – v sodelovanju z 
organi, odgovornimi za okraje povodij –
določiti raven in ravnovesje vode 
vodonosnika z uporabo ustreznih kazalcev, 
določenih na podlagi zgodovinskih 
podatkov in omrežij za spremljanje, razvitih 
za ta namen.

Or. es

Obrazložitev

Države članice (prek ustreznih organov) vedo največ o trendih ravni podzemne vode zaradi 
omrežij za nadzor in spremljanje. Treba je upoštevati dejstvo, da so vodonosniki med seboj 
različni zaradi razgibane geologije znotraj Evropske unije.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 225
Priloga IV, odstavek 2.3, uvodni stavek

2.3 Najmanjše število merilnih vrednosti in 
najkrajša veljavnost časovnih nizov za 

2.3 Najmanjše število merilnih vrednosti in 
najkrajša veljavnost časovnih nizov za 
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analizo obrata trenda v obdobju nekaj let sta 
odvisna od izbrane pogostosti spremljanja, v 
skladu z odstavkom 1.2, (c) te priloge in 
določena v naslednji tabeli. Časovni nizi ne 
presežejo 30 let.

analizo obrata trenda v obdobju nekaj let sta 
odvisna od izbrane pogostosti spremljanja, v 
skladu z odstavkom 1.2, (c) te priloge in 
določena v naslednji tabeli. Časovni nizi ne 
presežejo 6 let.

Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 226
Priloga IV, odstavek 2.3, tabela, stolpec 2, vrstica 1.

Pogostost                 Najmanjše število 
spremljanja                                  let
Letna                                               14

Pogostost                 Najmanjše število 
spremljanja                                  let
Letna                                            6   

Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.

Predlog spremembe, ki ga vloži Richard Seeber

Predlog spremembe 227
Priloga IV, odstavek 2.3, tabela, stolpec 3

Pogostost                        Največje
spremljanja                    število let
Letna                                   30

Polletna                                30
Četrtletna                             30   
 

Pogostost                        Največje
spremljanja                    število let
Letna                                      6

Polletna                                   6
Četrtletna      6  
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Or. de

Obrazložitev

Če se določijo nova časovna obdobja, se morajo ujemati z že določenim šestletnim 
razporedom.


