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PR_COD_1am

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 okoljskih standardih kakovosti 
na področju vodne politike in spremembi Direktive 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Postopek soodločanja: prva obravnava)

Evropski parlament,

– ob upoštevanju predloga Komisije Evropskemu parlamentu in Svetu (KOM(2006)0397)1,

– ob upoštevanju člena 251(2) in člena 175(1) Pogodbe o ES, na podlagi katerih je Komisija 
Parlamentu podala predlog (C6-0243/2006),

– ob upoštevanju člena 51 svojega poslovnika,

– ob upoštevanju poročila Odbora za okolje, javno zdravje in varnost hrane in mnenj 
Odbora za industrijo, raziskave in energetiko, Odbora za kmetijstvo in razvoj podeželja ter 
Odbora za ribištvo (A6-0000/2006),

1. odobri predlog Komisije, kakor je bil spremenjen;

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

3. naroči svojemu predsedniku, naj stališče Parlamenta posreduje Svetu in Komisiji.

Besedilo, ki ga predlaga Komisija Predlogi sprememb Parlamenta

Predlog spremembe 1
UVODNA IZJAVA 1

(1) Kemično onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
učinki, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, in ogroža tudi zdravje ljudi.

(1) Kemično onesnaževanje površinskih 
voda predstavlja grožnjo za vodno okolje z 
učinki, kot so akutna in kronična strupenost 
za vodne organizme, kopičenje v 
ekosistemih ter izguba habitatov in biotske 
raznovrstnosti, in ogroža tudi zdravje ljudi. 
Najprej bi bilo treba že pri viru ugotoviti 
in obravnavati onesnaževanje na kar se 
da učinkovit način na gospodarski in 
okoljski ravni.

  
1 Še neobjavljeno v UL.
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Obrazložitev

Ta uvodna izjava navaja na uvodno izjavo 11 okvirne direktive o vodah in na potrebo po 
nadzoru tako onesnaževanja pri viru kot s pomočjo okoljskih standardov kakovosti. To načelo 
bi bilo treba izvajati skladno s členom 4 okvirne direktive o vodah.

Predlog spremembe 2
UVODNA IZJAVA 22 A (novo)

(22 a) V skladu s členom 174 pogodbe in z 
njegovo vključitvijo v direktivo 
2000/60/ES mora Skupnost, ko oblikuje 
svojo okoljsko politiko, upoštevati 
razpoložljive znanstvene in tehnične 
podatke, razmere v okolju v različnih 
regijah Skupnosti, gospodarski in socialni 
razvoj Skupnosti kot celote in uravnotežen 
razvoj njenih regij ter možne koristi in 
stroške ukrepanja ali neukrepanja.

Obrazložitev

Potrebno je poudariti razlike v lokalnih razmerah, kar zadeva kemično stanje voda, pa tudi da 
morajo standardi in merila za nadzor temeljiti na najnovejših tehnikah in znanstvenih 
podatkih. (Uvodna izjava 12 okvirne direktive).

Predlog spremembe 3
ČLEN 1

Ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala. 

Skladno s členom 16 direktive 2000/60/ES 
ta direktiva določa okoljske standarde 
kakovosti za prednostne snovi in nekatera 
druga onesnaževala.

Obrazložitev

Ta določba navaja na to, da direktiva o prednostnih snoveh temelji na okvirni direktivi o 
vodah.

Predlog spremembe 4
ČLEN 2, ODSTAVEK 1

1. Države članice zagotovijo, da je sestava 
njihovih površinskih voda v skladu z 

1. Da bi dosegle dobro kemično stanje 
površinskih voda v skladu s členom 4(1), 
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okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

točko a) direktive 2000/60/ES, države 
članice zagotovijo, da je sestava teh
površinskih vodnih teles v skladu z 
okoljskimi standardi kakovosti za 
prednostne snovi, izražene kot letno 
povprečje in kot največja dovoljena 
koncentracija, kakor določa del A Priloge I 
in okoljski standardi kakovosti za 
onesnaževala, navedena v delu B Priloge I.

Obrazložitev

Cilj predloga je določiti standarde za dobro kemično stanje površinskih voda. Vendar bi 
predlog v njegovi sedanji obliki postavil cilje (vezane na vse površinske vode in ne samo na 
površinska vodna telesa), ki niso sestavni del okvirne direktive. Namen tega predloga 
spremembe je torej zagotoviti doslednost s členom 4 okvirne direktive.

Predlog spremembe 5
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 1, UVODNI DEL

3. Države članice zagotovijo, da 
koncentracije heksaklorobenzena, 
heksaklorobutadiena in živega srebra v 
tkivu (mokra teža) rib, mehkužcev, rakov 
in drugih živih organizmov niso presežene: 

3. Države članice zagotovijo, da 
koncentracije heksaklorobenzena, 
heksaklorobutadiena in živega srebra v 
tkivu (mokra teža) rib, mehkužcev, rakov 
ali drugih živih organizmov niso 
presežene:

Obrazložitev

S tem se izognemo zahtevi, da morajo države članice izdelati merila za vrsto različnih "živih 
organizmov".

Predlog spremembe 6
ČLEN 2, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

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

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

S tem se izognemu nastajanju različnih vrednosti kakovostnih standardov za vodo v različnih 
državah članicah, kar bi bilo v nasprotju z utemeljevanjem v podporo tej direktivi.

Predlog spremembe 7
ČLEN 2, ODSTAVEK 4, PODODSTAVKA 1a in 1b (novo)

Komisija preuči najnovejše znanstveno 
informiranje in tehnični napredek glede 
sestavin PAH (poliaromatski 
ogljikovodiki) v vodnem okolju in začne s 
pripravljalnimi deli za oblikovanje 
vrednosti okoljskih standardov kakovosti 
za spojine PAH, prisotne v živih 
organizmih namesto v vodi.
Najkasneje leta 2011 Komisija predlaga 
ponovni pregled vrednosti okoljskih 
standardov kakovosti za spojine PAH.

Obrazložitev

Revidiran predlog o določitvi vrednosti okoljskih standardov kakovosti v živih organizmih bi 
moral biti prednostna izbira, zato mora Komisija začeti s pripravljalnimi deli za to revizijo. 

Ker okvirna direktiva zahteva od držav članic, da se do leta 2015 uskladijo z njenimi 
zahtevami, bi Komisija morala najkasneje do leta 2011 predlagati besedilo o spojinah PAH, 
ki bi nadomestilo vrednosti okoljskih standardov kakovosti v vodi z vrednostmi okoljskih 
standardov kakovosti v živih organizmih.

Predlog spremembe 8
ČLEN 2, ODSTAVEK 5

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

5. Da bi oblikovala dosledno in skladno 
metodo za izračun, mora Komisija v 
skladu s postopkom iz člena 21(2) 
Direktive 2000/60/ES določiti obvezne 
metodologije iz drugega odstavka točke 3 
dela C Priloge I k tej direktivi.

Obrazložitev

Izkušnje na terenu na tem področju so pokazale, da sta primerjava rezultatov in učinkovitost 
meritev neustrezni, ko se postopki analize in zbiranja vzorcev ne vodijo skladno s standardi. 
Za nekatere snovi trenutno ne obstaja nobena primerna ali standardizirana nadzorna metoda.
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Predlog spremembe 9
ČLEN 3, ODSTAVEK 3

3. Države članice izvedejo pregled 
dovolilnic iz Direktive 96/61/ES ali 
predhodnih ureditev iz člena 11(3)(g) 
Direktive 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.

3. Države članice izvedejo pregled 
predhodnih ureditev iz člena 11(3)(g) 
Direktive 2000/60/ES z namenom 
postopnega zmanjšanja obsega vsakega 
prehodnega območja prekoračitve iz 
odstavka 1, ugotovljenega v vodah, 
prizadetih zaradi izpustov prednostnih 
snovi.

Obrazložitev

V tej direktivi, ki se ukvarja z vodno politiko, se ne zdi primerno navajati, kaj morajo 
pokrivati dovoljenja IPPC.

Predlog spremembe 10
ČLEN 3, ODSTAVEK 4

4. Komisija lahko v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določi
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

4. Komisija mora v skladu s postopkom iz 
člena 21(2) Direktive 2000/60/ES določiti
metodo, ki jo države članice uporabijo za 
opredelitev prehodnega območja 
prekoračitve.

Obrazložitev

Ko se postopki ne vodijo skladno, primerjava ni ustrezna, kar lahko povzroči izkrivljanje 
konkurence.

Predlog spremembe 11
ČLEN 3, ODSTAVEK 5 A (novo)

5.a Za pristaniška območja mora 
Komisija določiti, katere metode naj 
države članice uporabijo za ocenjevanje 
okoljskih standardov kakovosti, izraženih 
v povprečni letni vrednosti.
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Obrazložitev

Izpostaviti je treba tudi poseben položaj pristaniških območij. Na pristaniških območjih se 
neraztopljene snovi hitro premikajo zaradi bagranja. Treba je torej najti ustrezno rešitev za te 
posebne primere.

Predlog spremembe 12
ČLEN 4, ODSTAVEK 1

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

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

Obrazložitev

Izraz ″izvorni vir″ je dodan zato, da se čistilnih naprav ne bi zamenjalo za vir prednostnih 
snovi. Dejstvo je, da čistilne naprave ne proizvajajo prednostnih snovi in tudi niso bile 
predvidene za njihovo odstranjevanje. Popis bi moral torej zadevati ″izvorne″ vire, ki se 
nahajajo pred čistilno napravo, ki je povezana z mestno zbirno mrežo. Poleg tega ta popis ne 
bi smel zadevati samo točkovnih virov, ampak tudi razpršene.

Predlog spremembe 13
ČLEN 4, ODSTAVEK 6

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

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

Obrazložitev

Ko se postopki analize in zbiranja vzorcev ne vodijo skladno, sta primerjava rezultatov in 
učinkovitost meritev neustrezni.

Predlog spremembe 14
ČLEN 4 A (novo)
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Člen 4 a
Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja s 
prednostnimi snovi
1. Za dosego ciljev zmanjšanja 
onesnaževanja s prednostnimi snovmi, 
oblikovanih v skladu s členom 4(1), točka 
a) iv) Direktive 2000/60/ES, vsaka država 
članica zagotovi, da program ukrepov v 
skladu s členom 11 te direktive upošteva 
tudi nadzorne ukrepe za točkovne in 
razpršene vire onesnaževanja ter okoljske 
standarde kakovosti, ki jih določa ta 
direktiva.
Ti ukrepi bi morali upoštevati dejstvo, da 
iz vseh morebitnih virov ni možna 
ustavitev ali postopna odprava naravnih 
snovi ali snovi, ki nastajajo v naravnih 
procesih.
2. Države članice zagotovijo, da so ukrepi 
iz odstavka 1 gospodarsko učinkoviti in 
tehnično izvedljivi.
3. Države članice morajo zlasti upoštevati 
že obstoječe ukrepe, ki so določeni z 
zakonodajo Skupnosti.
4. Na podlagi člena 4 Direktive 
2000/60/ES morajo države članice, ko je 
to potrebno, ugotoviti, ali je treba 
pregledati izvajanje obstoječih ukrepov ali 
oblikovati nove ukrepe za zmanjšanje in 
nadzor onesnaževanja s prednostnimi 
snovmi, da se dosežejo cilji iz člena 4 
Direktive 2000/60/ES. Če je primerno, 
Komisija predlaga ustrezne ukrepe na 
ravni Skupnosti.

Obrazložitev

Pri oblikovanju programa ukrepov je treba upoštevati nadzorne ukrepe. Če bi določili samo 
okoljske standarde kakovosti, bi to izboljšalo čistilne sisteme, ne bi pa povečalo varstva 
površinskih vodnih teles. Nadzor pri viru bistveno zmanjša izpuste in ta trajnostni pristop 
omogoča dosego ciljev iz okvirne direktive o vodah.

Ukrepi, ki jih sprejmejo države članice, morajo temeljiti na pristopu ″tveganje in stroški-
učinkovitost″. Treba je predvideti način za določanje količine izpustov snovi, ki nastajajo pri 
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naravnih procesih, ali so njihov produkt.

Predlog spremembe 15
ČLEN 4 B (novo)

Člen 4 b
Onesnaževanje iz tretjih držav

Najkasneje eno leto po začetku veljavnosti 
te direktive bo Komisija predstavila 
Evropskemu parlamentu in Svetu poročilo 
o onesnaževanju, ki izvira iz tretjih držav.
Na osnovi tega poročila in če se bo to 
izkazalo za potrebno, bosta Evropski 
parlament in Svet pozvala Komisijo, naj 
izdela predloge.

Obrazložitev

Evropska komisija se mora lotiti vprašanja onesnaževanja iz tretjih držav.

Predlog spremembe 16
PRILOGA I, NASLOVI V PRILOGI IN V DELU A

PRILOGA I: OKOLJSKI STANDARDI 
KAKOVOSTI ZA PREDNOSTNE SNOVI 
IN NEKATERA DRUGA 
ONESNAŽEVALA

PRILOGA I: OKOLJSKI STANDARDI 
KAKOVOSTI ZA PREDNOSTNE SNOVI

DEL A : Okoljski standardi kakovosti 
(OSK) za prednostne snovi v površinskih 
vodah

Okoljski standardi kakovosti (OSK) v 
površinskih vodah

Obrazložitev

Ni razloga za razlikovanje med prednostnimi snovmi in drugimi onesnaževali. Logično je 
torej, da se jih uvrsti v eno samo razpredelnico.

Predlog spremembe 17
PRILOGA I, DEL B, NASLOV

DEL B: OKOLJSKI STANDARDI 
KAKOVOSTI (OSK) ZA DRUGA 
ONESNAŽEVALA

črtano
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Obrazložitev

Če bo sprejet predlog spremembe 16, bodo vsa onesnaževala vključena v del A Priloge I, brez 
razlikovanja med ″prednostnimi snovmi″ in ″drugimi onesnaževali″. Naslov dela B bo torej 
brezpredmeten.

Predlog spremembe 18
PRILOGA I, DEL C, ODSTAVEK 3, PODODSTAVEK 2

Če koncentracije v naravnem okolju za 
kovine presegajo vrednost OSK ali če 
trdota vode, pH ali drugi parametri 
kakovosti vode vplivajo na biološko 
razpoložljivost kovin, lahko države članice 
to upoštevajo pri presoji izidov spremljanja 
v primerjavi z OSK. Če se odločijo za to, je 
v skladu s členom 2(5) obvezna uporaba 
metod za izračun.

Ko so koncentracije v naravnem okolju za 
kovine izmerljive, se dodajo vrednostim 
OSK. Če na biološko razpoložljivost kovin 
vplivajo trdota vode, pH ali drugi parametri 
lahko države članice to upoštevajo pri 
presoji izidov spremljanja v primerjavi z 
OSK. Če se odločijo za to, je v skladu s 
členom 2(5) obvezna uporaba metod za 
izračun.

Obrazložitev

Raven naravne koncentracije lahko močno vpliva na skladnost z okoljskimi standardi 
kakovosti, četudi je sama naravna koncentracija nižja od OSK. Države članice lahko to 
upoštevajo. 

Drugi del tega predloga spremembe je jezikovne narave: v francoski različici ne najdemo več 
pojma biološke razpoložljivosti kovin, v angleški pa ga.

Predlog spremembe 19
PRILOGA II,

PRILOGA X, RAZPREDELNICA, VNOSI OD 33 A DO 33 I (novo)

Številka Številka CAS Številka EU2 Ime prednostne snovi Opredeljena 
kot 
prednostna 
nevarna snov

(33 a) se ne uporablja xxx-xxx-x DDT skupaj1 X

(33 b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33c) 309-00-2 206-215-8 Aldrin X
(33 d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrin X
(33 e) 72-20-8 200-775-7 Endrin X
(33 f) 465-73-6 207-366-2 Izodrin X
(33 g) 56-23-5 200-262-8 Ogljikov tetraklorid X
(33 h) 127-18-4 204-825-9 Tetrakloroetilen X
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(33 i) 79-01-6 201-167-4 Trikloroetilen X

DDT skupaj obsega vsoto izomerov 1,1,1-trikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 50-29-3); 1,1,1-
trikloro-2 (o-klorofenil)-2-(p-klorofenil) etan (številka CAS 789-02-6); 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etilen 
(številka CAS 72-55-9) in 1,1-dikloro-2,2 bis (p-klorofenil) etan (številka CAS 72-54-8).
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OBRAZLOŽITEV

Potreba po tej direktivi izhaja iz obveznosti, zapisani v direktivi, ki vzpostavlja okvir za 
politiko Skupnosti na področju voda. 
V svojem členu 16 okvirna direktiva našteva različne obveznosti, ki zadevajo oblikovanje 
predlogov Evropske komisije, kot so posebni ukrepi proti onesnaževanju vode z nekaterimi 
onesnaževali ali skupinami onesnaževal, ki pomenijo znatno tveganje za vodno okolje ali 
tveganje, ki se prenaša po vodnem okolju, sestava seznama prednostnih snovi, vključno z 
nevarnimi prednostnimi snovmi, pa tudi določanje kakovostnih standardov, ki veljajo za 
koncentracije prednostnih snovi v površinskih vodah, usedlinah ali organizmih.

Okoljski standardi kakovosti so koncentracije posameznega onesnaževala ali skupine 
onesnaževal v vodi, usedlinah ali organizmih, ki naj ne bi bile presežene, da se zavarujeta 
zdravje ljudi in okolje (člen 2, točka 35 okvirne direktive). Predlagana direktiva določa torej 
meje koncentracije v površinskih vodah za 41 vrst pesticidov, težkih kovin in drugih nevarnih 
kemičnih snovi, ki predstavljajo posebno tveganje za vodne živali in rastline ter za zdravje 
ljudi. Komisija zagotavlja, da je pri oblikovanju svojega predloga dolgo razmišljala o 
možnosti uvedbe posebnih nadzornih ukrepov za prednostne snovi na ravni Unije, vendar naj 
bi študija vpliva predloga pokazala, da takšni ukrepi trenutno niso upravičeni glede na veliko 
število instrumentov Skupnosti, ki že obstajajo ali bodo sprejeti za zmanjšanje emisij.

Treba je torej pojasniti zvezo med tema dvema besediloma in odpraviti dvoumnosti. Treba je 
zlasti oceniti cilje in predlagane ukrepe za njihovo dosego glede na obveznosti, naštete v 
okvirni direktivi, treba pa je tudi ceniti njeno primernost. 

S tem v zvezi želi poročevalka poudariti, da je ta hčerinska direktiva del celostnega pristopa, 
namenjenega boju proti širjenju določenih snovi, opredeljenih kot prednostne, v površinskih 
vodah. Poglavitni cilj tega besedila torej ni ta, da določi merila za pitnost vode. 
Komisija ni predlagala nadzornih ukrepov za izpuste, ker je menila, da se nanje nanašajo že 
druga besedila (REACH, IPPC,...). Vendar je treba zagotoviti, da niso ti ukrepi med seboj v 
protislovju, se ne prekrivajo in predvsem da ni virov emisij, izpustov ali uhajanj, ki bi bili iz 
njih izpuščeni, ob upoštevanju posebnih okoliščin, kjer so nekatere snovi zgodovinsko in 
naravno prisotne.

Poročevalka je torej poskušala odgovoriti na vsa zgornja vprašanja, pa tudi na problematiko 
širjenja onesnaževanja. 
Poleg tega poročevalka poziva Komisijo, naj oblikuje skupne metodologije, da bi zagotovila 
primerno raven zaščite, pa tudi da bi se izognila izkrivljanju konkurence. 

Predlog Komisije uvaja razlikovanje med prednostnimi snovmi in drugimi onesnaževali. To 
razlikovanje povzroča samo zmedo, zato poročevalka predlaga, se teh osem "drugih 
onesnaževal" vključi med prednostne snovi ter da se jih vpiše kot nevarne prednostne snovi 
glede na njihov dejanski učinek.

Izpostaviti je treba tudi poseben položaj pristaniških območij. Na pristaniških območjih se 
neraztopljene snovi hitro premikajo zaradi bagranja. Treba je torej najti ustrezno rešitev za te 
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posebne primere.

Poročevalka poziva Komisijo, naj obravnava primere onesnaževanja, ki izvirajo iz tretjih 
držav.

Prav tako meni, da je treba o nekaterih vprašanjih še razpravljati. Nekateri sogovorniki, s 
katerimi sem se srečala, ko sem pripravljala to poročilo, so izrazili svoje začudenje zaradi 
nekaterih vrednosti okoljskih standardov kakovosti, ki ne ustrezajo metodologiji, opisani v 
dokumentih, ki so bili na voljo preko sistema CIRCA (Communication & Information 
Resource Centre Administrator). Poročevalka poudarja, da je potrebna tehnična razprava o 
naslednjih snoveh: benzenu, kadmiju, heksaklorobenzenu, heksaklorobutadienu, živem 
srebru, niklju, svincu, PAH. Iz omenjenih razprav izhaja zlasti nestrinjanje z vrednostmi OSK 
0,05 µg.L-1 za živo srebro, ker ne upošteva sekundarnega zastrupljanja zaradi metil živega 
srebra, in 0,2 µg.L-1 za kadmij. Kar zadeva naključna onesnaževanja, morajo biti možne 
izjeme, ki jih predvideva ta direktiva, skladne z okvirno direktivo o vodah, in jih mora 
Komisija zato pojasniti.


