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Oznake postopkov 

 * Postopek posvetovanja 
                večina oddanih glasov 
 **I Postopek sodelovanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 **II Postopek sodelovanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 *** Postopek privolitve 
                absolutna večina poslancev Parlamenta, razen v primerih, 

navedenih v členih 105, 107, 161 in 300 Pogodbe ES in členu 7 
Pogodbe EU 

 ***I Postopek soodločanja (prva obravnava) 
                večina oddanih glasov 
 ***II Postopek soodločanja (druga obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega stališča 
                absolutna večina poslancev Parlamenta za zavrnitev ali 

spremembo skupnega stališča 
 ***III Postopek soodločanja (tretja obravnava) 
                večina oddanih glasov za odobritev skupnega besedila 
 
(Vrsta postopka je odvisna od pravne podlage, ki jo predlaga Komisija.) 
 

 
 
 
 

Spremembe zakonodajnega besedila 

Pri spremembah, ki jih predlaga Parlament, je spremenjeno besedilo 
označeno s krepkim poševnim tiskom.  Besedilo, zapisano v navadnem 
poševnem tisku, označuje tehničnim službam namenjeni del zakonodajnega 
besedila s predlaganimi popravki, ki se upoštevajo pri pripravi končnega 
besedila (na primer, očitne napake ali izpustitve v zadevni jezikovni 
različici). O teh popravkih odločajo pristojne tehnične službe.  
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OSNUTEK ZAKONODAJNE RESOLUCIJE EVROPSKEGA PARLAMENTA 

o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o  varstvu podzemne vode pred 
onesnaževanjem 
(KOM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Postopek soodločanja: prva obravnava) 

Evropski parlament, 

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (COM(2003)0550)1, 

– ob upoštevanju členov 251(2) in 175 (1) Pogodbe ES, na podlagi katerih je Komisija 
predlog poslala Parlamentu (C5-0447/2003), 

– ob upoštevanju pravila 51 Poslovnika, 

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varno hrano ter mnenj Odbora 
za industrijo, raziskave in energetiko in Odbora za kmetijstvo (A6-0000/2004), 

1. potrjuje predlog Komisije z vsemi spremembami; 

2. poziva Komisijo, naj zadevo ponovno predloži Parlamentu, če namerava svoj predlog 
bistveno spremeniti ali nadomestiti z drugim besedilom; 

3. Pooblašča predsednika, da posreduje svoje mnenje Svetu in Komisiji. 

Besedilo, ki ga predlaga Komisija 
 

Spremembe Parlamenta 

Predlog spremembe 1 
Uvodna izjava 1 

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

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

Obrazložitev 
V novi direktivi o podzemni vodi je treba v celoti upoštevati okvirno direktivo 80/68/EGS, da 
bi zagotovili previdnostno ureditev na področju varstva podzemne vode in tako preprečili ali 
omejili poslabšanje podzemne vode z novimi vnosi. 

Raba zveze „bi bilo treba“ je v primerjavi z angleškim izbirnim besedilom, kjer se uporablja 

                                                 
1 UL C ... /Še ni objavljeno v UL. 
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„morati“, nepravilna. To je treba pregledati tudi v nadaljnjem besedilu in v drugih besedili. 
 

Predlog spremembe 2 
Uvodna izjava 2 a (novo) 

 (2a) Podzemna voda je najobčutljivejše in 
največje nahajališče sladke vode v EU, 
predvsem pa je glavni vir javnega 
vodooskrbnega sistema. Raven varstva pri 
novih odvajanjih, emisijah in uhajanjih 
mora biti primerljiva vsaj z ravnijo za 
površinske vode v dobrem kemijskem 
stanju. Onesnaženja ali poslabšanja 
pogosto povzročijo nepopravljivo škodo. 

 

Predlog spremembe 3 
Uvodna izjava 3 

(3) Z namenom varovanja okolja in zdravja 
ljudi bi bilo treba preprečiti, zmanjšati 
koncentracije škodljivih onesnaževal ali se 
jim izogniti. 

(3) Z namenom varovanja okolja in zdravja 
ljudi je treba preprečiti, zmanjšati škodljive 
koncentracije onesnaževal ali se jim 
izogniti. 

 

Predlog spremembe 4 
Uvodna izjava 4 

(4) Direktiva Evropskega parlamenta in 
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 Evropskega parlamenta in 
Sveta 2000/60/ES z dne 23. oktobra 2000 o 
določitvi okvira za ukrepe Skupnosti na 
področju vodne politike vsebuje 
pomembne določbe za varstvo in ohranitev 
podzemne vode. V skladu s členom 17 
omenjene 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. 
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Obrazložitev 

Iz stanja in zgodovine sledi, da Direktiva 2000/60/ES ne določa nikakršne obširne in 
dokončne ureditve v zvezi s podzemno vodo. 

 
 

Predlog spremembe 5 
Uvodna izjava 5 

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

(5) Treba je določiti standarde kakovosti 
podzemne vode ter metode vrednotenja, da 
bi lahko ocenili in opisali dobro kemijsko 
stanje podzemne vode in telesa podzemne 
vode po enotnih navodilih. Minimalne 
zahteve za varstvo podzemne vode je treba 
v Evropski uniji oblikovati tako, da se 
prepreči izkrivljanje konkurence. V 
primerih, v katerih pride zaradi 
upoštevanja standardov kakovosti 
podzemne vode do znatnih finančnih 
obremenitev v državah članicah, mora biti 
za izravnavo teh obremenitev zagotovljena 
finančna udeležba Skupnosti. 

Obrazložitev 

Zahteve v zvezi z dobrim kemijskim stanjem kot ciljem za sanacijo do leta 2015 morajo biti 
enovito določene vsaj za nekatere pomembne splošne parametre in pravila, da bi določili 
jasne cilje za sanacijo do leta 2015 in preprečili izkrivljanje konkurence v EU. 
 

Predlog spremembe 6 
Uvodna izjava 5 a (novo) 

 (5a) V zvezi z ukrepi, ki so določeni v tej 
direktivi za doseganje zastavljenih ciljev 
in ki omejujejo kmetijsko in gozdarsko 
uporabo zemljišča v skladu s pravili, je 
treba zagotoviti ustrezno izravnavo za 
gospodarsko prikrajšanost, ki jo 
povzročajo ti ukrepi. 

 

Predlog spremembe 7 
Uvodna izjava 7 
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(7) V skladu s členom 22, odstavek 2, tretja 
alinea Direktive 2000/60/ES se razveljavi 
Direktiva Sveta 80/68/EGS z dne 17. 
decembra 1979 o varstvu podzemne vode 
pred onesnaževanjem z nekaterimi 
nevarnimi snovmi z učinkom od 22. 
decembra 2013. Da bi zagotovili 
kontinuiteto sistema varstva iz Direktive 
80/68/EGS v zvezi z neposrednim in 
posrednim odvajanjem onesnaževal v 
podzemno vodo, je treba vzpostaviti 
povezavo z ustreznimi določbami 
Direktive 2000/60/ES. 

(7) V skladu s členom 22, odstavek 2, tretja 
alinea Direktive 2000/60/ES se razveljavi 
Direktiva Sveta 80/68/EGS z dne 17. 
decembra 1979 o varstvu podzemne vode 
pred onesnaževanjem z nekaterimi 
nevarnimi snovmi z učinkom od 22. 
decembra 2013. Da bi zagotovili 
kontinuiteto sistema varstva iz Direktive 
80/68/EGS v zvezi z neposrednimi in 
posrednimi odvajanji onesnaževal v 
podzemno vodo, je treba vzpostaviti 
povezavo z ustreznimi določbami 
Direktive 2000/60/ES ali jih je treba 
prenesti za ohranitev pravnega stanja v tej 
direktivi. 

Obrazložitev 

Sprememba v zvezi s polnim prevzemom previdnostnega pristopa iz Direktive 80/68/EGS in za 
pojasnilo. 
 

Predlog spremembe 8 
Uvodna izjava 7 a (novo) 

 (7a) Poleg tega je treba pojasniti, za 
katere snovi je treba preprečiti in omejiti 
odvajanje. Pri tem je treba posebej 
upoštevati predvsem strokovna znanja o 
problematičnih snoveh, na primer o 
endokrinih snoveh(1). 
(1) Glej resolucije Evropskega parlamenta z 
dne 20. oktobra 1998 o kemičnih snoveh, ki 
povzročajo endokrine motnje (UL C 341, z 
dne 9.11.1998, str. 37) in z dne 26. oktobra 
2000 o sporočilu Komisije o strategiji 
Skupnosti za endokrine motilce hormonov – 
snovi, za katere se sumi, da škodljivo vplivajo 
na hormonski sistem človeka in divjih živali 
(UL C 197, z dne 12.7.2001, str. 409). 

Obrazložitev 

Tudi v tem primeru je treba prevzeti besedilo iz Direktive 80/68/EGS, da bi za namene 
izvajanja dovolj jasno opredelili člen 4, odstavek l, pododstavek b) točka i) Direktive 
2000/60/ES in člen 6 te direktive. 
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Predlog spremembe 9 
Člen 2, točka 1 

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

1. „Standardi kakovosti podzemne vode“ 
so mejne koncentracijske vrednosti 
onesnaževala v podzemni vodi, pri 
presežku katerih se stanje zadevnega telesa 
podzemne vode/zadevnih teles vode uvrsti 
kot slabše kemijsko stanje. 
 

Obrazložitev 

Tu naj se ne bi uvajali novi pojmi. Načeloma gre za standarde ali cilje kakovosti, ki so že 
uvedeni v zakonodaji EU. 
 

Predlog spremembe 10 
Člen 2, točka 3 

3. „Posredna odvajanja v podzemno vodo“ 
so odvajanja onesnaževal v podzemno 
vodo po pronicanju 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, točka 32 Direktive 
2000/60/ES, ampak lahko povzročijo 
onesnaženje podzemne vode. 

Obrazložitev 

Ta pojem se navezuje na tri bistvena načela okvirne direktive o vodah 

 – na obširen pojem onesnaževala iz člena 2 (32) 

– na prav tako obširen pojem obremenitev vodnega okolja, kot je že določen za površinske 
vode (člen 16 (6)) 

– in dejansko pokriva skupaj z obstoječim pojmom „neposredna“ ali „direktna odvajanja" v 
podzemno vodo vse vire tveganja. 
 

Predlog spremembe 11 
Člen 2, točka 3 a (novo) 

 3a. „Poslabšanje“ je vsako neznatno 
antropogeno pogojeno in trajno povečanje 
koncentracij onesnaževal v podzemni vodi 
v primerjavi z dosedanjim stanjem. 
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Obrazložitev 

Pojem poslabšanje je sicer vpeljan v členu 4, odstavek 1, pododstavek b), točka i), ni pa 
opredeljen, kar je tudi povod za razprave, ki potekajo o cilju tega odstavka. Opredelitev tega 
pojma je pomembna tudi zato, ker se v Direktivi 2000/60/ES pojem poslabšanje uporablja 
dvoumno. V smislu opredelitve „onesnaževanje“ iz člena 2 Direktive 2000/60/ES se ta pojem 
lahko razume kot meja nevarnosti, pri kateri je treba slabo kemijsko stanje spremeniti v dobro 
kemijsko stanje. Uporablja pa se tudi takrat, ko gre za poslabšanje v dobrem stanju, na 
primer, ko gre za ureditev v zvezi s trendi iz člena 4, odstavek 1, pododstavek b), točka iii) 
Direktive 2000/60/ES. Za to ni potrebno pojasnilo. 
 

Predlog spremembe 12 
Člen 2, točka 3 b (novo) 

 3b. „Breme preteklosti“ so mirujoči 
objekti in naprave za odstranjevanje 
odpadkov ter druga zemljišča, na katerih 
se ravna z odpadki, se jih skladišči ali 
odlaga (stara odlagališča), in zemljišča z 
mirujočimi objekti ni napravami in druga 
zemljišča, na katerih se ravna z 
onesnaževali, ki bi kot točkovni viri lahko 
povzročili onesnaženja tal ali podzemne 
vode in ki še niso vključeni v zakonodajo 
EU. 

Obrazložitev 

Razumevanje pojma „breme preteklosti“, ki se v besedilu uporablja za razmejitev posebno 
onesnaženih rizičnih območij, katerih sanacije verjetno ne bo mogoče izvesti do leta 2015 ali 
2027, v državah članicah ni enotno in ga je zato treba opredeliti. 

 
 

Predlog spremembe 13 
Člen 3, naslov 

Merila za ocenjevanje dobrega kemijskega 
stanja podzemne vode 

Merila za ocenjevanje in razvrščanje 
dobrega kemijskega stanja telesa 
podzemne vode 

Obrazložitev 

Dobro kemijsko stanje je določeno za telo podzemne vode. Ta člen ne obravnava samo 
poročila, ki ga je treba izdelati do leta, ampak tudi dela, ki jih je treba opraviti v 
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nadaljevanju. 
 

Predlog spremembe 14 
Člen 3, uvodni stavek 

Za namen opisa, ki se izvede v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in s 
Prilogo II, odstavkoma 2.1 in 2.2 te 
direktive, se šteje, da je telo podzemne 
vode ali skupina teles podzemne vode 
podzemna voda dobrega kemijskega stanja, 
ko: 

Za namen opisa v skladu s členom 5 
Direktive 2000/60/ES in s Prilogo II, 
odstavkoma 2.1 in 2.2 omenjene direktive 
ter za namen razvrščanja v skladu z 
njenimi členom 8 in Prilogo V, 
odstavkoma 2.4.5 in 2.5 se šteje, da je telo 
podzemne vode ali skupina teles podzemne 
vode podzemna voda dobrega kemijskega 
stanja, ko: 

Obrazložitev 

Pojasnilo v zvezi z veljavnimi določbami Direktive 2000/60/ES. Preiskave in razvrstitev glede 
na dobro ali slabo stanje se izvajajo za telesa podzemne vode, ki so ogrožena v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES. 

 
 

Predlog spremembe 15 
Člen 3, točka a 

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

(a) izmerjena koncentracija snovi iz Priloge 
I, stolpca 1 te direktive ne presega 
standardov kakovosti, navedenih v stolpcu 
2. 

Če 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, ki presega te vrednosti, potem 
veljajo naravne vsebnosti kot standard 
kakovosti podzemne vode. 

Obrazložitev 

S tem stavkom je vpeljana potrebna ureditev v zvezi z naravno vsebnostjo snovi v podzemni 
vodi, s tako imenovano „vrednostjo naravnega ozadja“. Ker pri izpeljavi standardov 
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kakovosti ni možno upoštevati naravnih vsebnosti, ki se v Evropi precej razlikujejo med seboj, 
je treba določiti nadaljnje ukrepanje v primeru, da naravne vsebnosti že presegajo standarde 
kakovosti. Če to velja za telo podzemne vode ali za skupino teles podzemne vode, bi morale 
biti povišane naravne vsebnosti določene kot standard kakovosti. Da bi preprečili prednostno 
kopičenje ali odlaganje snovi, ki vsebujejo škodljive substance, na področjih, na katerih 
naravne vsebnosti presegajo standarde kakovosti, je treba na teh področjih preprečiti 
nadaljnje kopičenje onesnaževal v podzemni vodi. 

 
 

Predlog spremembe 16 
Člen 3, odstavek 1 a (novo) 

 Standardi kakovosti podzemne vode za 
dobro kemijsko stanje se prilagajajo 
merilom strupenosti za ekosisteme in za 
človeka za konkretizacijo opredelitve 
onesnaževanja iz člena 2, točka 33 
Direktive 2000/60/ES. 

Obrazložitev 
Utemeljitev Komisije, da zaradi pomanjkljivih podatkov ni bilo mogoče predlagati nadaljnjih 
standardov kakovosti za dobro kemijsko stanje, ni merodajna. Nasprotno bi morala veljati 
tudi za države članice, ker se je Komisija pri tem opirala na podatke držav članic. 

Do težave je prišlo zaradi prestrogega cilja v zvezi z dobrim kemijskim stanjem. Ta se mora 
ravnati po pojmu onesnaževanja iz Direktive 2000/60/ES in iz tega izpeljanih standardov 
kakovosti. To določa tudi člen 17 zgoraj omenjene direktive. Takšne vrednosti ne izhajajo iz 
naravnih vrednosti stanja podzemne vode, ki so lahko glede na hidrogeološke razmere 
dejansko precej različne, ampak iz pojma onesnaženja v smislu preprečevanja nevarnosti. 
Zato se lahko za vse vodonosnike enotno izpeljejo vrednosti, utemeljene na strupenosti za 
človeka in ekosistem. 

Prednost pri varstvu podzemne vode imajo določbe iz člena 6 s strogim previdnostnim 
pristopom k preprečevanju poslabšanja kakovosti podzemne vode s (prihodnjimi) odvajanji in 
vnosi, medtem ko tukaj navedena ureditev zadeva (stara) obstoječa onesnaženja. Zato je treba 
zagotoviti, da so vložki sorazmerni. 
 

Predlog spremembe 17 
Člen 3, odstavek 1 b (novo) 

 Upoštevanje standardov se ugotavlja s 
pomočjo primerjave z aritmetično sredino 
vrednosti spremljanja na vsakem mestu 
odvzema telesa podzemne vode ali skupine 
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teles podzemne vode, ki je bilo razvrščeno 
ali so bile razvrščene 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, odločilno vplivajo na 
razvrstitev takrat, ko je določeno 
meritveno mesto po strokovnem 
preverjanju v skladu s Prilogo I, delom A 
odločilno za obremenitev telesa podzemne 
vode ali njegovega dela. 

Obrazložitev 

Razvrstitev telesa podzemne vode na podlagi rezultatov merjenja kot podzemne vode dobrega 
ali slabega stanja je osrednje vprašanje obravnavane direktive. Zato je treba jasno določiti, 
kako mora potekati razvrstitev. Besedilo odstavka 1 b je navedeno v opombi 22 v Prilogi I. 
Zaradi pomena, ki ga ima, ga je treba vključiti v člen 3. Dopolnitev je pojasnilo, da je treba v 
primeru prekoračitve standarda na meritvenem mestu preveriti, ali dobljen rezultat lahko 
velja kot rezultat v zvezi s celotnim telesom podzemne vode. Če meritveno mesto ni 
reprezentativno za celotno telo podzemne vode ali vsaj za njegov del, se ne upošteva. Za 
razvrstitev telesa podzemne vode je vedno potrebna tudi ocena strokovnjakov. 
 

Predlog spremembe 18 
Člen 4, naslov 

Mejne vrednosti Standardi kakovosti vode, določeni na 
nacionalni ravni, na ravni povodij ali na 
ravni teles podzemne vode ali skupin teles 
podzemne vode 

Obrazložitev 

Tu naj se ne bi uvajali novi pojmi. 
 

Predlog spremembe 19 
Člen 4, odstavek 1 

1. Na podlagi opisa značilnosti v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES in Prilogo 
II, točkama 2.1 in 2.2 te direktive, določijo 
države članice v skladu s postopkom iz 
Priloge II te direktive in ob upoštevanju 
gospodarskih in socialnih stroškov do 

1. Kjer je primerno, države članice 
dodatno določijo standarde kakovosti 
podzemne vode v skladu z določbami 
člena 3 in Prilogo II za vsako dodatno 
onesnaževalo, ki na njihovem državnem 
ozemlju odločilno prispeva k temu, da je 
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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 Prilogi III, 
delih A.1 in A.2 te direktive. Te mejne 
vrednosti se med drugim uporabljajo pri 
pregledu stanja podzemne vode v skladu s 
členom 5, odstavek 2 Direktive 
2000/60/ES. 

Te mejne vrednosti, se lahko določijo na 
nacionalni ravni, na ravni povodij ali na 
ravni teles podzemne vode ali skupin teles 
podzemne vode. 

telo podzemne vode ali skupino teles 
podzemne vode treba razvrstiti kot 
ogroženo podzemno vodo. Ti standardi 
kakovosti podzemne vode se med drugim 
uporabljajo pri pregledu stanja podzemne 
vode v skladu s členom 5, odstavek 2 
Direktive 2000/60/ES. 
 

Ti standardi kakovosti podzemne vode, se 
lahko določijo na nacionalni ravni, na ravni 
povodij ali na ravni teles podzemne vode 
ali skupin teles podzemne vode. 

Obrazložitev 

Sprememba na podlagi izbrisa pojma mejnih vrednosti ter na podlagi spremembe prilog 
zaradi prevzema parametrov snovi iz Priloge III v Prilogo I. Merila za standarde kakovosti 
na nacionalni ravni izhajajo že iz člena 3 ali Priloge V 2.3.5 Direktive 2000/60/ES. 
 

Predlog spremembe 20 
Člen 4, odstavek 2 

2. Države članice zagotovijo Komisiji 
najpozneje do 22. junija 2006 seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile mejne 
vrednosti. Države članice zagotovijo za vsa 
onesnaževala na seznamu podatke, 
navedene v Prilogi III, delu B te direktive. 

2. Države članice zagotovijo Komisiji 
najpozneje do 22. junija 2006 seznam vseh 
onesnaževal, za katere so določile 
standarde kakovosti podzemne vode. 
Države članice zagotovijo za vsa 
onesnaževala na seznamu podatke, 
navedene v Prilogi III, delu B te direktive. 

Obrazložitev 

Sprememba na podlagi prejšnjih sprememb. 
 

Predlog spremembe 21 
Člen 4, odstavek 3 

3. Komisija objavi na podlagi podatkov, ki 
jih države članice pripravijo v skladu z 
odstavkom 2, poročilo, ki mu je po potrebi 

črtano 
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priložen predlog direktive o spremembi 
Priloge I te direktive. 

Komisija pred objavo poročila in pred 
sprejemom vseh zakonodajnih predlogov 
o spremembi Priloge I te direktive prosi za 
mnenje odbor, naveden v členu 16, 
odstavek 5 Direktive 2000/60/ ES. 

Obrazložitev 

 Dodan nov člen 4 a (klavzula o pregledu). 
 

Predlog spremembe 22 
Člen 4 a (novo) 

 Člen 4 a 

Pregled seznamov v zvezi s standardi 
kakovosti vode, določenih na ravni 

Skupnosti 

Po treh letih po roku v skladu s členom 4, 
odstavek 2 in nato vsakih šest let: 

– Komisija pregleda seznam standardov 
kakovosti podzemne vode, določenih na 

ravni Skupnosti (Priloga I), predvsem na 
podlagi podatkov, ki jih države članice 

pripravijo v skladu s členom 4, odstavek 2, 
znanstvenega in tehničnega napredka ter 
mnenja odbora, navedenega v členu 16, 

odstavek 5 Direktive 2000/60/ES; 

Komisija pripravi poročilo in po potrebi 
predloži predloge za direktivo o 

spremembi seznama onesnaževal in/ali 
pripadajočih koncentracij onesnaževal v 

skladu s postopkom iz člena 251 Pogodbe. 

Obrazložitev 

S to zahtevo naj bi zagotovili redne preglede seznamov onesnaževal in standardov kakovosti 
vode ter sodelovanje Evropskega parlamenta v zakonodajnem postopku. 
 

Predlog spremembe 23 
Člen 5, odstavek 2 
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Če se za telesa podzemne vode ugotovi 
trend znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal, 
države članice s pomočjo programa 
ukrepov iz člena 11 Direktive 2000/60/ES 
obrnejo ta trend, da bi postopoma 
zmanjšale onesnaženje podzemne vode. 

Če se za telesa podzemne vode ugotovi 
trend znatnega in naraščajočega 
poviševanja koncentracij onesnaževal in če 
koncentracije presegajo izhodiščno 
vrednost, države članice s pomočjo 
programa ukrepov iz člena 11 Direktive 
2000/60/ES obrnejo ta trend, da bi 
postopoma zmanjšale onesnaženje 
podzemne vode in preprečile njeno 
poslabšanje. 

Obrazložitev 

Redakcijske prilagoditve v skladu z Direktivo 2000/60/ES (Okvirna direktiva o vodah) 
 

Predlog spremembe 24 
Člen 6, odstavek 1 

Poleg osnovnih ukrepov v skladu s 
členom 11, odstavek 3 Direktive 
2000/60/ES države članice zagotovijo, da 
programi ukrepov za povodja vključujejo 
tudi ukrepe za preprečevanje posrednih 
odvajanj katerih koli onesnaževal, 
navedenih v Prilogi VIII, točkah 1 od 6 te 
direktive, v podzemno vodo. 

Za izvajanje cilja preprečevanja ali 
izogibanja posrednega odvajanja 
onesnaževal v podzemno vodo, kakor je 
določeno v členu 4, odstavek 1, 
pododstavek b), točka i) Direktive 
2000/60/ES, države članice pri izvajanju 
programov v skladu s členom 11 Direktive 
2000/60/ES, še posebej v zvezi z osnovnimi 
ukrepi v skladu s členom 11, odstavek 3, 
pododstavka g) in h) ter brez poseganja v 
določbe o neposrednih odvajanjih v 
skladu z odstavkom 3, pododstavek j) 
omenjenega člena, zagotovijo, da 

a) se preprečijo posredna odvajanja 
nekaterih onesnaževal v skladu s 
Prilogama I in III obstoječe direktive v 
podzemno vodo ter 

b) se omejijo posredna odvajanja drugih 
onesnaževal z uporabo najboljše okoljske 
prakse in najboljše razpoložljive tehnike 
do takšne mere, da se prepreči in zmanjša 
poslabšanje kakovosti podzemne vode v 
skladu z odstavkom 2a tega člena. 

Obrazložitev 
Predvsem morajo za posredna odvajanja veljati enake zahteve kot za neposredna odvajanja, 
kar pomeni, da bogatenje podzemne vode, da bi se doseglo dobro kemijsko stanje ne more biti 
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dopustno. To je v nasprotju z ureditvijo v zvezi s trendi iz člena 5 in z določbami iz člena 4, 
odstavek 1, pododstavek b) točka i) Direktive 2000/60/ES ter Direktive 80/68/EGS z 
veljavnostjo do leta 2013.  

Člen 6 te direktive mora zato konkretizirati in dopolniti člen 4, odstavek 1, pododstavek b), 
točka i) v smislu strogega previdnostnega pristopa Direktive 80/68/ES. Zaradi previdnosti je 
treba dopustna odvajanja omejiti tako, da se zagotovi varstvo antropogene pretežno 
neobremenjene podzemne vode in prepreči poslabšanje. 
 

Predlog spremembe 25 
Člen 6, odstavek 2  

V zvezi z onesnaževali iz Priloge VIII, 
točk 7 do 12 Direktive 2000/60/ES se v 
program ukrepov v skladu s členom 11, 
odstavkom 3 omenjene direktive vključi 
tudi določba, da so posredna odvajanja v 
podzemno vodo dovoljena samo takrat, ko 
odvajanja ne ogrožajo doseganja dobrega 
kemijskega stanja podzemne vode. 

Ne glede na standarde kakovosti 
podzemne vode z drugih področij za 
varstvo podzemne vode se odstavek 1 ne 
uporablja za  

a) odvajanja gospodinjskih odpadnih voda 
iz čistilnih naprav samotnih stanovanjskih 
enot in 

b) druga odvajanja s tako nizko 
vsebnostjo in koncentracijo onesnaževal, 
da je kakršna koli nevarnost poslabšanja 
kakovosti podzemne vode izključena 

c) odvajanja vode za umetno napajanje 
podzemne vode za namene javnega 
gospodarjenja s podzemno vodo 

Točke a) do c) se uporabljajo pod 
pogojem, da se uporabljajo vsaj najboljše 
razpoložljive tehnike, s katerimi se čim 
bolj zmanjša odvajanja, emisije in 
uhajanja ter se omeji poslabšanja 
podzemne vode, ter v primeru, da ne 
predstavljajo znatnega deleža pri 
obremenitvah podzemne vode prek 
točkovnih virov 

Obrazložitev 

  V Direktivi 80/86/EGS je že določeno omenjeno izvzetje. Ob upoštevanju načela 
subsidiarnosti ni sprejemljivo, da direktiva EU obravnava vse manjše in najmanjše 
povzročitelje obremenitve. Z razveljavitvijo Direktive 80/86/EGS leta 2013 bi nastale 
regulativne vrzeli, če to besedilo ne bo sprejeto. 
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Predlog spremembe 26 
Člen 6, odstavek 2 a (novo) 

 Ukrepi v skladu z odstavkom 2 se smejo 
sprejeti samo po ugotovitvi pristojnih 
organov držav članic, da je sta 
zagotovljena spremljanje podzemne vode 
in zlasti njena kakovost. 

Obrazložitev 

Omenjeni pridržek v zvezi s spremljanjem iz Direktive 80/68/EGS za odvajanja ter naprave in 
objekte, ki bi lahko ogrozili podzemno vodo, do zdaj še ni bil prevzet v Direktivo 2000/68/ES 
ali v to direktivo. Ta pa je najpomembnejši instrument za izvrševanje izvajanja previdnostne 
ureditve. Spremljanje v skladu s členom 8 Direktive 2000/60/ES je namenjeno samo 
splošnemu spremljanju kakovosti stanja teles podzemne vode, takšnih vnosov pa praviloma ne 
more zajeti. Tako imenovana meritvena mesta, predvidena za merjenje obremenitve in 
namenjena spremljanju odvajanj, emisij in uhajanj iz naprav in objektov, prav tako ne bi bila 
reprezentativna za stanje telesa podzemne vode. 
 

Predlog spremembe 27 
Člen 6, odstavek 2 b (novo) 

 Znatna neposredna in posredna odvajanja 
iz bremen preteklosti je treba oceniti na 
podlagi nacionalnih določb. Merila za 
ocenjevanje in sanacijo bremen 
preteklosti je treba uporabiti pri načrtu 
upravljanja v skladu s členom 13 
Direktive 2000/60/ES. Programi sanacije, 
ki izhajajo iz tega, morajo predvideti cilj 
sanacije, ki ga je mogoče doseči s 
sorazmernim vložkom, predvsem pa 
morajo vsaj preprečiti nadaljnje širjenje 
onesnaženja. Člen 4, odstavka 4 in 5 
Direktive 2000/60/ES se ne spremenita. 

Obrazložitev 

Posebna ureditev za bremena preteklosti je obravnavana kot smiseln instrument, saj se je z 
njo mogoče izogniti težavi v zvezi s prenosom vpliva točkovnega vira na celotno telo 
podzemne vode. V predlog direktive bi bilo treba vključiti ustrezno ureditev. Posebno ureditev 
bi se smelo vključiti samo zaradi obstoječih zgodovinskih točkovnih virov. Pri tem je treba 
upoštevati samo tiste točkovne vire, ki prispevajo k znatni obremenitvi podzemne vode. Na 
podlagi tega bi bilo treba v skladu z nacionalnimi predpisi, ki jih je treba vključiti v načrt 
upravljanja, določiti merila, v skladu s katerimi se določijo pomembni točkovni viri in se 
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presoja njihova škodljivost, določiti posebno spremljanje in sprejeti odločitev o začetku in 
načinu sanacije točkovnega vira. 
 

Predlog spremembe 28 
Člen 6, odstavek 2 c (novo) 

 Države članice predložijo povzetek izjem v 
skladu z odstavkom 2 kot dopolnilo 
poročilom v skladu s členom 11 Direktive 
2000/60/ES. 

Obrazložitev 

Sprememba na podlagi prejšnjih sprememb. Teh podatkov člen 11 še ne predpisuje. Sedanji 
člen 6 je treba nadomestiti s predlogi 24 do 28, saj obstaja nevarnost odobritve posrednih 
odvajanj z namenom bogatenja vode, da bi se doseglo dobro stanje. To je v nasprotju z 
Direktivo 80/68/EGS in členom 4, odstavek 1 b) (i) Direktive 2000/60/ES ter členom 6, 
odstavek 1 te direktive. 
 

Predlog spremembe 29 
Priloga I, naslov 

STANDARDI KAKOVOSTI 
PODZEMNE VODE 

DOBRO KEMIJSKO STANJE – 
STANDARDI KAKOVOSTI 
PODZEMNE VODE 

Obrazložitev 

V Prilogo I se doda nov Del A 
 

Predlog spremembe 30 
Priloga I, Del A (novo) 

 A. Razvrstitev in ocena stanja ogroženih 
teles podzemne vode 

Po predložitvi rezultatov ocenjevanja in 
razvrstitve posameznih merilnih mest na 
podlagi določb iz člena 3, odstavkov 1 do 3 
se razvrsti telo podzemne vode ali skupina 
teles podzemne vode, ki je bila v skladu s 
členom 5 Direktive 2000/60/ES 
razvrščena kot ogrožena voda. 

Delež merilnih mest, ki so bila razvrščena 
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kot mesta v dobrem kemijskem stanju, je 
pomemben za razvrstitev celotnega telesa 
podzemne vode ali za skupino teles 
podzemne vode takrat, ko je mogoče 
potrditi, da standardi veljajo za najmanj 
70 % površine telesa podzemne vode ali 
skupine teles podzemne vode, in/ali ko je 
največ 30 km2 področja znotraj telesa 
podzemne vode obremenjenega z 
onesnaženjem. 
 

Obrazložitev 
Nov Del A se doda pred tabelo (tabela se spremeni v Del B). S temi direktivami bi že morale 
biti urejene osnovne značilnosti dokončnega postopka za razvrstitev teles podzemne vode v 
dobrem ali slabem kemijskem stanju. To pa v Prilogi V 2.4.5 Direktive 2000/60/ES ni 
dokončno urejeno. Iz Priloge I, opombe 2 te direktive je mogoče razbrati, da je za razvrstitev 
celotnega telesa podzemne vode kot slabega dovolj že eno slabo merilno mesto. To pa ni 
primerno, če omenjeno merilno mesto ni reprezentativno za celotno telo podzemne vode ali 
njegov bistven del.  

Ureditev iz člena 3 še ne zadošča za enotno izvajanje. Predlog, da je za razvrstitev vode kot 
dobre/slabe ali slabe „pomembno“ stanje 70 % / 30 % ali 30 km2 področja, zagotavlja, da je 
za razvrstitev predpisan konkreten postopek. Poleg tega določitev najmanjšega področja v 
obsegu 30 km2 preprečuje, da bi se v primeru teles podzemne vode različnih velikosti rezultati 
pri izračunu povprečnih vrednosti zanemarili. 
 

Predlog spremembe 31 
Priloga I, tabela, naslov (novo) 

 B. Standardi kakovosti za dobro kemijsko 
stanje 

 

Predlog spremembe 32 
Priloga I, tabela, vrstica 1 

Pripombe 

Standard kakovosti se uporablja za vsa 
telesa podzemne vode z izjemo področij, 
občutljivih za nitrate v skladu z Direktivo 
91/676/EGS. Za ta področja se uporablja 
člen 4(1)(c) Direktive 2000/60/ES. 

Pripombe 

Standard kakovosti se uporablja za vsa 
telesa podzemne vode z izjemo področij, 
občutljivih za nitrate v skladu z Direktivo 
91/676/EGS. Za ta področja se uporablja 
člen 4, odstavek 1, točka c) Direktive 
2000/60/ES. 
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Obrazložitev 
Ta tabela postane Del B Priloge I. Kot je že omenjeno v členu 3, je treba določiti enotne 
vseevropske standarde dobrega kemijskega stanja, ki ga je treba doseči do leta 2015, z 
namenom, da bi preprečili okoljski damping in neenake pogoje konkurence. Zato so bili iz 
Priloge III prevzeti minimalni parametri. Mejne koncentracijske vrednosti so utemeljene na 
strupenosti za človeka in ekosistem ter določajo onesnaženost, torej prehod na slabo stanje. 

Dodatno je bil sprejet tudi parameter za količino pesticidov z učinkovinami, saj obremenitev 
pogosto ni posledica samo enega pesticida. 

 
 

Predlog spremembe 33 
Priloga I, tabela, vrstice 2a do 2i (novo) 

  

Obrazložitev 
Ta tabela sodi k delu B Priloge I. Kot je navedeno že v členu 3, je treba določiti enotne 
vseevropske standarde za dosego 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 minimalni parametri. Mejne koncentracijske vrednosti so utemeljene na 
strupenosti za človeka in ekosistem ter določajo onesnaženost, torej prehod na slabo stanje. 

Dodatno je bil sprejet tudi parameter za količino pesticidov z učinkovinami, saj obremenitev 
pogosto ni posledica samo enega pesticida. 

 
 

Predlog spremembe 34 

Učinkovine v pesticidih,
skupaj

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

amonij 0,5 mg/l

arzen 10 µg/l

kadmij 1,0 µg/l

klorid 250 mg/l

svinec 10 µg/l

živo srebro 0,2 µg/l

sulfat 240 mg/l

aluminij 0,2 mg/l

Minimalen seznam snovi ali ionov, ki so že
naravno prisotni ali se pojavljajo zaradi
človekovih dejavnosti.
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Priloga I tabela 1 a (novo)  

  

Obrazložitev 

Glej spremembo 32 
 

Predlog spremembe 35 
Priloga I opomba 22  

22 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 bilo razvrščeno 
ali so bile razvrščene kot ogrožene po 
analizi, ki se izvaja v skladu s členom 5 
Direktive 2000/60/ES. 

črtano 

Obrazložitev 

Besedilo v členu 3, odstavek 1 b, je bilo na novo uvedeno in dopolnjeno. 
 

Predlog spremembe 36 
Priloga II odstavek 2 

Ocenjevalni postopek se ukvarja predvsem 
z naslednjimi vidiki: 

(a) Podatki, ki so zajeti v opisu značilnosti 
v skladu s členom 5 Direktive 2000/60/ES 
in s Prilogo II, odstavka 2.1. in 2.2., te 
direktive; 

(b) Cilji kakovosti okolja in ostali standardi 
za varstvo voda, ki obstajajo na nacionalni, 
evropski ali mednarodni ravni; 

(c) vsi ustrezni podatki o toksikologiji, 

1. Ocenjevalni postopek se ukvarja 
predvsem s podatki, ki so zajeti v opisu 
značilnosti v skladu s členom 5 Direktive 
2000/60/ES in s Prilogo II, odstavka 2.1. in 
2.2. te direktive; 

2. Izvajanje standardov kakovosti 
podzemne vode, ki jih je treba določiti na 
nacionalni ravni, poteka po naslednjih 
kriterijih: 

 

Snov Minimalni seznam sintetičnih snovi, ki jih je
izdelal človek

Trikloretilen

Tetrakloretilen
10 µg/l

10 µg/l



 

PE 349.868 22/33 PR\545657SL.doc 

SL 

ekotoksikologiji, obstojnosti in 
bioakumulacijskemu potencialu 
onesnaževal ali sorodnih snovi; 

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

 

(e) ocenjeni učinki količin in 
koncentracije osnaževal na povezane 
površinske vode in odvisne kopenske 
ekosisteme v skladu s točko (d); 

(f), ki temelji na točkah (d) in (e), ali 
koncentracija onesnaževal v telesu 
podzemne vode povzroči, da se 
okoljevarstvenih ciljev, določenih v členu 
4 Direktive 2000/60/ES, pri povezanih 
površinskih vodah ne more 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. 
 

a) Cilji kakovosti okolja in ostali standardi 
za varstvo voda, ki obstajajo na nacionalni, 
evropski ali mednarodni ravni;  

b) vsi ustrezni podatki o toksikologiji, 
ekotoksikologiji, obstojnosti in 
bioakumulacijskemu potencialu 
onesnaževal ali sorodnih snovi. 

 

Obrazložitev 

Države članice lahko standardom kakovosti določijo dodatne parametre za snovi iz Priloge I, 
ki so bili pri ocenjevanju teles podzemne vode na nacionalni ravni priznani kot pomembni in 
značilni. 

Izvajanje nacionalnih standardov kakovosti mora na evropski ravni potekati enotno. Za 
izvajanje so ustrezna spoznanja strupenosti za človeka in ekosistem o onesnaževalih ter o že 
obstoječih ciljih o kakovosti okolja. To se lahko izpelje iz št. 2.3.2 druge alinee Priloge V v 
povezavi z opredelitvijo 35 Direktive 2000/60/ES. 

Pri izvajanju standardov kakovosti ostali kriteriji niso pomembni. Opazovanje transporta in 
ocenjevanje posebnih učinkov npr. na površinske vode ali kopenske ekosisteme poteka zaradi 
spremljanja in izvajanja potrebnih nujnih ukrepov. 
 

Predlog spremembe 37 
Priloga III, naslov 

Mejne vrednosti za onesnaževala v Standardi kakovosti podzemne vode za 
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podzemnih vodah onesnaževala v podzemnih vodah 
 

Predlog spremembe 38 
Priloga III, del A.1 

. Del A.1 izbrisan 

Obrazložitev 

Zaradi prenosa dela A iz Priloge III v Prilogo I, ostane samo še Priloga III, del B, v katerem 
so navedene dolžnosti posredovanja podatkov. 
 

Predlog spremembe 39 
Priloga III del A.2 

 Del A.2 izbrisan 

Obrazložitev 

Zaradi prenosa dela A iz Priloge III v Prilogo I, ostane samo še Priloga III, del B, v katerem 
so navedene dolžnosti posredovanja podatkov. 
 

Predlog spremembe 40 
Priloga III, del B, uvodni stavek 

Države članice morajo skladno s členom 4 
odstavkom 2 in Prilogo II odstavkom 2 te 
direktive za vsako škodljivo snov , ki je 
značilna za ogroženo telo podtalnice, 
predložiti najmanj naslednje informacije: 

Države članice morajo skladno s členom 4 
in Prilogo 2 odstavkom 1 te direktive za 
vsako škodljivo snov, ki je značilna za 
ogroženo telo podtalnice in za katero so 
bili uvedeni nacionalni predpisi o 
kakovosti podtalnice in njenem dobrem 
kemijskem stanju, predložiti najmanj 
naslednje informacije: 

Obrazložitev 

Naknadni predlog na podlagi spremenjenih členov in spremenjene Priloge II. 
 

Predlog spremembe 41 
Priloga III del B odstavek 1.1 

1.1 Podatki o številu teles podzemne vode, 1.1 Podatki o številu teles podzemne vode, 
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ki so bila med drugim uvrščena med 
ogrožene na podlagi prisotnosti izbranih 
onesnaževal. 

ki so bila uvrščena med ogrožene na 
podlagi prisotnosti onesnaževal, za katere 
so bile na nacionalni ravni določeni 
standardi kakovosti podzemne vode. 

Obrazložitev 

Dopolnitev naj bi pojasnila, da s sprejemom te direktive ni potrebno predelati celotne vsebine 
poročila za leto 2005, ampak da je treba poročati samo o tistih telesih podzemne vode oz. 
parametrih, za katere so bili izpeljani nacionalni standardi kakovosti. 
 

Predlog spremembe 42 
Priloga III, del B, odstavek 1.2 

1.2 Podatki o vsakem telesu podzemne 
vode, ki je bilo uvrščeno med ogrožene, še 
posebej o velikosti vodnih teles, zvezi med 
telesom podzemne vode in z njim 
povezanimi površinskimi vodami ter 
odvisnimi kopenskimi ekosistemi, kot tudi 
o vrednosti naravnega ozadja v telesih 
podzemne vode v primeru naravno 
prisotnih snovi. 

1.2 Podatki o vsakem od teh teles 
podzemnih voda, ki so bila uvrščena med 
ogrožene, še posebej o velikosti vodnih 
teles, zvezi med telesom podzemne vode in 
z njim povezanimi površinskimi vodami ter 
odvisnimi kopenskimi ekosistemi, kot tudi 
o vrednosti naravnega ozadja v telesih 
podzemne vode v primeru naravno 
prisotnih snovi. 

Obrazložitev 

Dopolnitev naj bi pojasnila, da s sprejemom te direktive ni potrebno predelati celotne vsebine 
poročila za leto 2005, ampak da je treba poročati samo o tistih telesih podzemne vode oz. 
parametrih, za katere so bili izpeljani nacionalni standardi kakovosti. 
 

Predlog spremembe 43 
Priloga III, del B, odstavek 2, uvodni stavek  

2. Podatki o določitvi mejnih vrednosti 2.  Podatki o določitvi standardov 
kakovosti podzemne vode. 

Obrazložitev 

Naslednji predlog 
 

Predlog spremembe 44 
Priloga III, del B, odstavek 2.1  

2.1 Obvestilo o mejnih vrednostih, ki 2.1. Obvestilo o standardih kakovosti 
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veljajo na nacionalni ravni, na ravni 
povodij ali na ravni posameznih teles 
podzemne vode ali skupin teles podzemne 
vode. 

podzemne vode, ki veljajo na nacionalni 
ravni, na ravni povodij ali na ravni 
posameznih teles podzemne vode ali 
skupin teles podzemne vode.  

Obrazložitev 

Naslednji predlog. 

 
 

Predlog spremembe 45 
Priloga III, del B, odstavek 2.2 

2.2 Povezave med mejnimi vrednostmi in 
vrednostmi naravnega ozadja naravno 
prisotnih snovi. 

2.2 Povezave med standardi kakovosti 
podzemne vode in vrednostmi naravnega 
ozadja naravno prisotnih snovi. 

Obrazložitev 

Naslednji predlog. 
 

Predlog spremembe 46 
Priloga III, del B, odstavek 2.3 

2.3 Podatki o upoštevanju gospodarskih 
in socialnih stroškov pri določitvi mejnih 
vrednosti.  

črtano 

Obrazložitev 

Upoštevanje stroškov na tem mestu ne sme biti pomembno. V skladu z osnovnimi načeli 
pravne države je le-te treba upoštevati pri ukrepih. 
 

Predlog spremembe 47 
Priloga IV, odstavek 1.1 

1.1 Program spremljanja stanja se bo v 
skladu s Prilogo V, odstavek 2.4, Direktive 
2000/60/ES razlagal tako, da se bodo lahko 
ugotovili vsi pomembni in trajni trendi 
naraščanja ugotovljene koncentracije 
onesnaževal v skladu s členom 4 te 

1.1 Program spremljanja stanja se bo v 
skladu s Prilogo V, odstavek 2.4, Direktive 
2000/60/ES razlagal tako, da se bodo lahko 
ugotovili vsi pomembni in trajni trendi 
naraščanja ugotovljene koncentracije 
onesnaževal v skladu s členom 3, odstavki 
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direktive. 1 do 3, členom 4 in Prilogo I te direktive. 

Obrazložitev 

Naslednji predlog iz spremenjenih členov. 
 

Predlog spremembe 48 
Priloga IV, odstavek, 1.2, pododstavek a 

(a) Ocenjevanje poteka na podlagi 
aritmetičnih sredin povprečnih vrednosti 
posameznih mest odvzema na vsakem 
telesu podzemne vode oz. na vsaki skupini 
teles podzemne vode, ki se ugotavlja ob 
četrtletni, polletni ali letni kontroli. 

(a) Izračun izmerjenih vrednosti iz 
programa spremljanja stanja poteka na 
podlagi analize trenda po statističnem 
postopku s pomočjo aritmetičnih srednjih 
vrednosti v intervalu poskusnega odvzema 
na vsakem posameznem merilnem mestu v 
vsakem telesu podzemne vode oz. vsaki 
skupini teles podzemne vode ob četrtletni, 
polletni ali letni kontroli. 

Obrazložitev 

Ugotovitev srednje obremenitve merilnega mesta teles podzemne vode povzroči, da se trendi 
obremenitev „lepo izračunajo“. Raziskave so pokazale, da celo obsežne obremenitve izginejo 
zaradi dvojnega ugotavljanja srednje vrednosti. Ena kontrola na leto ni dovolj. 
 

Predlog spremembe 49 
Priloga IV, odstavek 1.2, pododstavek b 

(b) Da bi preprečili izkrivljanje pri 
zaznavanju trendov, so bile pri izračunu 
upoštevane vrednosti pod kvantifikacijsko 
mejo. 

( b) Da bi preprečili izkrivljanje pri 
zaznavanju trendov, so bile pri izračunu 
upoštevane vrednosti pod kvantifikacijsko 
mejo s polovično vrednostjo 
kvantifikacijske meje. 

Obrazložitev 

Glej spremembo 47 
 

Predlog spremembe 50 
Priloga IV, odstavek 1.2, pododstavek c, uvodni stavek 

(c) Najmanjše število podatkovnih 
vrednosti in najkrajše trajanje časovnih 
nizov sta določena v naslednji tabeli. 

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

Obrazložitev 

Časovna obdobja, ki jih je za ugotovitev trenda predlagala Komisija, se zdijo predolga. 
 

Predlog spremembe 51 
Priloga IV, odstavek 1.2, pododstavek c, v tabeli stolpec 2, vrstica 1  

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najmanjše število 
let 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najmanjše število 
let 

Letno 8 Letno 5 

Obrazložitev 

Časovna obdobja, ki jih je za ugotovitev trenda predlagala Komisija, se zdijo predolga. 
 

Predlog spremembe 52 
Priloga IV, odstavek 1.2, pododstavek c, v tabeli stolpec 3 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Največje število 
let 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Največje število 
let 

Letno 15 Letno 10 

Polletno 15 Polletno 10 

Četrtletno 15 Četrletno 10 

Obrazložitev 

Časovna obdobja, ki jih je za ugotovitev trenda predlagala Komisija, se zdijo predolga. 
 

Predlog spremembe 53 
Priloga IV, odstavek 1.4 

1.4 Posebno ugotavljanje trendov se izvede 
za bistvena onesnaževala v telesih 
podzemnih voda, ki jih onesnažujejo 
točkovni viri, vključno z viri 
onesnaževanja iz preteklosti, da se preveri, 
če se območja onesnaženja ne širijo čez 
določeno področje in slabšajo kemijsko 
stanje telesa podzemne vode. 

1.4 Postopek za določitev izhodišča 
ugotavljanja trendov je določen na osnovi 
časa in vsaj na osnovi kontrolnih 
podatkov, zbranih v skladu s členom 8 
Direktive 2000/60/ES. V tem primeru 
referenčne točke ustrezajo začetku 
programa spremljanja stanja. 

Če so pred začetkom programa 
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spremljanja stanja na voljo pridobljeni 
podatki, je le-te treba uporabiti pri 
določitvi izhodišča za ugotovitev trendov. 

Obrazložitev 
Oba nova odstavka izhajata iz odstavka 2. Določitev referenčnih točk se lahko nanaša samo 
na začetek ugotavljanja trendov. Za obrat trenda so le-te nepomembne. 

Številka 1.4. z besedilom, ki ga je predlagala Komisija, se nanaša na stare grehe, za katere 
naj bi veljala posebna nacionalna ureditev in bi naj zato tu odpadla. 
 

Predlog spremembe 54 
Priloga IV, odstavek 2.1 

2.1 Obrat trenda naj bi se osredotočil na 
težnje, ki povzročajo nevarnost poškodbe 
povezanih vodnih ekosistemov, 
neposredno odvisnih kopenskih 
ekosistemov, človekovega zdravja ali 
zakonite uporabe vodnega okolja. 

2.1 Obrat trenda naj bi se osredotočil na 
težnje, ki povzročajo nevarnost poškodbe 
podzemne vode, z njo povezanih vodnih 
ekosistemov, neposredno odvisnih 
kopenskih ekosistemov, človekovega 
zdravja ali zakonite uporabe vodnega 
okolja. 

Obrazložitev 

Omemba podzemne vode je nujna. 
 

Predlog spremembe 55 
Priloga IV, odstavek 2.2 

2.2 Postopek za določitev izhodišča za 
obrat trenda je določen na osnovi časa in 
vsaj na osnovi kontrolnih podatkov, 
zbranih v skladu s členom 8 Direktive 
2000/60/ES. V tem primeru referenčne 
točke ustrezajo začetku programa 
spremljanja stanja. 

črtano 

Obrazložitev 

Besedilo je bilo prevzeto kot 1.4. v odstavku 1. 
 

Predlog spremembe 56 
Priloga IV, odstavek 2.3, uvodni stavek 
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2.3 Najmanjše število merilnih vrednosti in 
najkrajša veljavnost časovnih nizov za 
analizo obrata trenda v obdobju nekaj let 
sta odvisna od izbrane pogostnosti 
kontrole, v skladu z odstavkom 1.2, 
pododstavek c, te priloge, in je določena v 
naslednji tabeli. Časovni nizi ne presežejo 
30 let. 

2.3 Najmanjše število merilnih vrednosti in 
najkrajša veljavnost časovnih nizov za 
analizo obrata trenda v obdobju nekaj let 
sta odvisna od izbrane pogostnosti 
kontrole, v skladu z odstavkom 1.2, 
pododstavek c, te priloge, in je določena v 
naslednji tabeli. Časovni nizi ne presežejo 
deset let. 

Obrazložitev 

Čas za obrat trenda se zdi predolg. 
 

Predlog spremembe 57 
Priloga IV, odstavek 2.3, v tabeli stolpec 2, vrstica 1 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najmanjše število 
let 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najmanjše število 
let 

Letno 14 Letno 10 

Obrazložitev 

Čas za obrat trenda se zdi predolg. 
 

Predlog spremembe 58 
Priloga IV, odstavek 2.3, v tabeli stolpec 3  

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najvišje število 
let 

Pogostnost 
spremljanja stanja 

Najvišje število 
let 

Letno 30 Letno 15 

Polletno 30 Polletno 15 

Četrtletno 30 Četrtletno 15 

Obrazložitev 

Čas za obrat trenda se zdi predolg. 
 

Predlog spremembe 59 
Priloga IV, odstavek 2.4 

2.4 O obratu trenda se govori takrat, ko je 
potek trenda v prvem obdobju pozitiven in 

2.4 O obratu trenda se govoriti takrat, ko je 
potek trenda v prvem obdobju pozitiven in 
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v drugem obdobju negativen. Da bi 
omogočili zanesljivo oceno obrata trenda, 
mora biti število vrednosti pred in po 
prekinitvi časovnih nizov pogostnosti 
spremljanja stanja primerno. 

v drugem obdobju negativen. Da bi 
omogočili zanesljivo oceno obrata trenda, 
mora biti število vrednosti pred in po 
prekinitvi časovnih nizov pogostnosti 
spremljanja stanja primerno. 

Obrazložitev 

Zadeva nemško besedilo. 

 
 

Predlog spremembe 60 
Priloga IV, odstavek 2.5 

2.5 Odločitev o obratu trenda temelji tudi 
na ekološkem pomenu naraščajočega in 
trajnega povečanja koncentracij 
onesnaževal. Kot izhodišče za obrat trenda 
v skladu s členom 17 (4) Direktive 
2000/60/ES se priporoča vrednost, ki je 
maksimalno 75 % vrednosti standardov 
kakovosti, ki so določeni v Prilogi I, in/ali 
mejnih vrednostih, ki so določene v členu 
4. 

2.5 Odločitev o obratu trenda temelji tudi 
na ekološkem pomenu naraščajočega in 
trajnega povečanja koncentracij 
onesnaževal. Kot izhodišče za obrat trenda 
v skladu s členom 17, odstavek 4, Direktive 
2000/60/ES se določi vrednost, ki je 
maksimalno 75 % vrednosti standardov 
kakovosti, ki so določeni v Prilogi I, in/ali 
standardov kakovosti podzemne vode, ki 
so določeni v členu 4. 

Obrazložitev 

„Priporočilo“ ni primerno. Prav tako kot v Direktivi 2000/68/ES mora biti 75-odstotna 
vrednost obvezna. 
 

Predlog spremembe 61 
Priloga IV, odstavek 2.6 

2.6 Če so pred začetkom programa 
spremljanja stanja na voljo pridobljeni 
podatki, je le-te treba uporabiti pri 
določitvi izhodišča za obrat trenda. 

črtano 

Obrazložitev 

Besedilo je bilo spremenjeno v Prilogi IV, odstavek 1.4. 
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OBRAZLOŽITEV 

Splošno ozadje 

Od sprejetja Direktive 80/68/EGS veljajo pravila za varstvo pred onesnaževanjem podzemne 
vode. Ta direktiva bo razveljavljena leta 2013. Zaščitni predpis naj bi kasneje nadomestila 
Okvirna direktiva o vodah in predložena hčerinska direktiva o podzemni vodi (v skladu s 
členom 17 Okvirne direktive o vodah). V skladu s členom 17 direktive je treba določiti 
specifične kriterije za ocenjevanja dobrega kemijskega stanja, za ugotavljanje pomembnih in 
stalnih trendov naraščanja kot tudi za določanje izhodišč za obrnitev trendov. 

Poleg osnovnih načel, določenih v členu 17, določa Okvirna direktiva o vodah tudi temeljne 
zahteve za varstvo podzemne vode: Specifični okoljevarstveni cilji (člen 4), spremljanje 
stanja podzemne vode (člen 7), prepoved neposredne uvedbe v okviru načrtovanih 
programskih ukrepov (člen 11), posebne določbe za „vodna telesa za črpanje pitne vode“ 
(člen 7). V Prilogi II, odstavek 2, je opisana podzemna voda in v Prilogi V, odstavek 2, so 
navedeni kriteriji za spremljanje kvantitativnega in kemijskega stanja podzemne vode. 
 
Ohranitev ravni varstva 
 

Zaradi komplementarnosti med obema pravnima aktoma in dejstvom, da bo Direktiva 
80/68/EGS leta 2013 razveljavljena, je nujno, da se varstvo podzemne vode v prihodnje 
spremlja. 

Poročevalka je mnenja, da mora biti Okvirna direktiva o vodah dopolnjena, da bo nova 
Direktiva o podzemni vodi nudila enako raven varstva kot Direktiva 80/68/EGS. 

Zato je predloženih več sprememb, da bi zagotovili previdnostni pristop, ki je za podzemno 
vodo tako pomemben, in da bi preprečili slabšanje podzemne vode z novimi vnosi oz. bi jih 
obdržali pod nadzorom. 
 
Previdnostno načelo 
 

V skladu s previdnostnim načelom mora nova zakonodaja nujno zagotoviti, da bo 
preprečevanje ostalo ključni element pri spremljanju stanja podzemne vode v EU. V obstoječi 
direktivi jasno utemeljeno previdnostno načelo mora biti v predloženem predlogu prav tako 
jasno utemeljeno. 

Po mnenju poročevalke in da ne bi ogrozili že doseženega napredka, se mora v novi direktivi 
spremeniti tudi določbe Direktive 80/68/EGS (ki bo razveljavljena najkasneje leta 2013) o 
zaščiti, preprečitvi ali spremljanju vnosa onesneževal. 

Ker onesnaževanje ali poslabšanje pogosto vodi k temu, da povzročene škode ni mogoče več 
popraviti, so bili vloženi predlogi za spremembe, s katerimi naj bi se zagotovila raven varstva 
pred novimi vnosi, ki bi bila vsaj primerljiva z ravnijo varstva površinskih voda v zelo 
dobrem kemijskem stanju. Člen 6 predloga mora skrbeti za praktično izvajanje strogega 
previdnostnega pristopa, ki je določen v členu 4, odstavek 1, pododstavek b, točka i) 
Direktive 80/68/EGS. 

Prepoved posrednih emisij v podzemno vodo je posebnega pomena in bi zato morala imeti 
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prednost. Za antropogena odvajanja in vnose morajo veljati enake zahteve kot za neposredna 
odvajanja. Dodajanje do dobrega kemijskega stanja je v nasprotju z določbami Direktive 
2000/60/ES kot tudi z določbo 80/68/EGS in ni dopustno. 

Iz preventivnih razlogov mora biti dopusten vnos omejen, da bi zagotovili varstvo podzemne 
vode, ki je relativno malo obremenjena z antropogenim onesnaženjem, in da bi preprečili 
nadaljnje poslabšanje 

Konec koncev naj bi se z vloženimi predlogi za spremembe zagotovilo, da ostane 
previdnostni pristop ključni element pri spremljanju podzemne vode. 

Standardi kakovosti podzemne vode 
 

Poročevalka se poleg tega sprašuje, zakaj se Komisiji ni zdelo potrebno navesti novih 
standardov kakovosti, ki bi bili enotno uporabni za celo Evropo, zlasti ker naj bi predlog o 
Direktivi o podzemni vodi domnevno dopolnil Okvirno direktivo o vodah. Torej naj bi 
skladno s predlogom bile navedene samo snovi, za katere že obstajajo obsežni standardi EU 
o podzemni vodi. Za ostale snovi naj bi standarde kakovosti določile države članice, ki se 
opirajo na kriterije, navedene v predlogu. Ne glede na to, kakšni ukrepi bodo sprejeti na 
nacionalni ravni, želi Komisija naknadno odločati o ustreznosti predlogov z namenom, da bi 
se seznam snovi, ki so že zajete v predpisih EU, podaljšal. 

Poročevalki se zdi tako ravnanje nezadostno in se ji argument, da nadaljnjih standardov 
kakovosti za dobro kemijsko stanje zaradi manjkajočih podatkov ne bi mogli predlagati, ne 
zdi trden in torej tudi ne sprejemljiv. Trdi, da se morajo določiti enotni standardi kakovosti, ki 
naj bi veljali v vseh državah članicah. Treba je določiti vseevropske enotne standarde, da bo 
leta 2015 doseženo dobro kemijsko stanje in da se bodo preprečili ekološki dampingi in 
neenaki pogoji konkurence. Kot je predlagala poročevalka, naj bi zaradi tega pričujoči 
predlog vseboval obvezujočo klavzulo o pregledu. 

Stvar Evropskega parlamenta in Sveta je, da sprejme seznam prednostnih snovi, ki se po 
naravi ne pojavljajo v podzemni vodi in predstavljajo veliko tveganje za podzemno vodo, 
zaradi česar je treba njihov vnos in odvajanje preprečiti v skladu s členom 6, odstavek 1. te 
direktive. Ta seznam naj bi nadomestila seznama I in II Direktive 80/68/EGS, še preden bo ta 
razveljavljena. 

Zato so bili iz Priloge III prevzeti minimalni parametri.  
Mejne koncentracijske vrednosti naj bi temeljile na človeških in ekotoksikoloških kriterijih ter 
naj bi določile nevarnost onesnaženja, kar pomeni spremembo v slabo stanje. 
Ta postopek je nujen kot prestrezni predpis za razveljavitev Direktive 80/68/EGS leta 2013, ki 
naj bi vzpostavil enako zasnovo, ki bi temeljila na rizičnih snoveh, kot je to že določeno za 
površinske vode v členu 16 Direktive 2000/60/EGS. Osnovno načelo upravljanja vodnih 
območij nadalje zahteva integriran pristop. 

Potrebno je tudi določiti količinske mejne vrednosti za pesticide, če naj bi se držali 
standardov, določenih v Okvirni direktivi o vodah. Iz tega razloga se morajo za parametre 
sprejeti vsi pesticidi in njihove aktivne sestavine, ker onesnaženje ni vedno le posledica enega 
pesticida. 
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Člen 6 predloga bo spremenjen v izogib nevarnosti, da bi lahko neposredno odvajanje bilo 
dopustne, kar bi preprečilo, da bi podzemna voda dosegla dobro stanje. 

Razvrščanje podzemne vode 
 

Razvrščanje podzemne vode je ključni element in zato so potrebne jasne določbe o tem, kako 
je treba postopati. Predlog mora določiti osnovne značilnosti dokončnega postopka za 
razvrstitev teles podzemne vode z dobrim ali slabim kemijskim stanjem na podlagi meritev. 

V besedilu mora biti zato jasno določeno, da naj bi ob prekoračitvi standarda na enem 
merilnem mestu izvedli testiranja z namenom, da bi ugotovi, če rezultati veljajo za celotno 
telo podzemne vode. Če merilno mesto ni reprezentativno za celotno ali večji del telesa 
podzemne vode, se ga ne uporabi za določitev klasifikacije. 

Določbe Direktive 2000/60/ES se lahko razumejo tako, da že slabo merilno mesto zadostuje 
za uvrstitev celotnega telesa podzemne vode med slabe. To še posebej ni primerno, kadar 
merilno mesto ni reprezentativno za celotno ali večji del telesa podzemne vode. 

Spremembe za predlog Komisije naj bi urejale osnovne značilnosti postopka za razvrščanje 
teles podzemne vode v dobrem in slabem kemijskem stanju. 

Bremena iz preteklosti 
 

Bremena iz preteklosti ali stara onesnaženja podzemnih voda, ki do sedaj niso bila vključena 
v zakonodajo EU in sedaj štejejo k točkovnim virom, je zelo težko sanirati v roku, ki je 
določen v Okvirni direktivi o vodah. 

Praksa kaže, da so tovrstne sanacije podzemne vode komaj mogoče. Vlaganja se morajo zato 
orientirati po načelu sorazmernosti in preprečevanja nevarnosti. Natančne določbe za stare 
grehe s strani EU bi tako nasprotovale načelu subsidiarnosti. Zahteve so zato preveč 
kompleksne in odvisne od pogojev posameznega primera. 

Nacionalni predpisi, ki morajo biti javni, naj bi določali, kako sanirati stara bremena.  
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