OKVIRNA DIREKTIVA O MORSKI STRATEGIJI 2008/56/ES
PRESOJE VPLIVOV NA MORSKO OKOLJE

Delavnica Presoje vplivov na vode
6.3.2018, Ljubljana
dr. Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor
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1. PRAVNE PODLAGE
EU
- Direktiva 2008/56/ES Evropskega Parlamenta in Sveta z dne 17. junija 2008 o določitvi okvira za ukrepe
Skupnosti na področju politike morskega okolja, zadnjič spremenjena 17. maja 2017 (2017/845 ) –
VSEBINE PRENESENE V SI PRAVNI RED
- Sklep komisije (EU) 2017/848 z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju
dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje
ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU – NEPOSREDNO VELJAVEN ZA DČ
SI
- 59.a člen Zakona o vodah (Ur.l. RS, št. 67/02, 57/08, 57/12, 100/13, 40/14, 56/15) – pravna podlaga za
pripravo načrta upravljanja z morskim okolje (op. prenos določb direktive),
- Uredba o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem (Ur.l. RS, št. 92/10, 20/13) –
pravna podlaga, ki predpisuje vsebino načrta upravljanja z morskim okoljem (op. prenos določb
direktive),
Opomba: V pripravi je Sprememba uredbe o podrobnejši vsebini načrta upravljanja z morskim okoljem –
prenos priloge III Direktive 2008/56/ES (predvidoma do konca leta 2018).
- Uredba o načrtu upravljanja z morskim okoljem (Ur.l. RS, št. 41/17) – Načrt upravljanja z morskim
okoljem za obdobje 2017-2021; je pravna podlaga za izvajanje določenih ukrepov za doseganje in
ohranjanje dobrega stanja morskega okolja, kot tudi preprečevanje slabšanje stanja morskega okolja
(op. prenos določb direktive)
- Sklep komisije (EU) 2017/848 z dne 17. maja 2017 o merilih in metodoloških standardih na področju
dobrega okoljskega stanja morskih voda ter specifikacijah in standardiziranih metodah za spremljanje
ter presojo in razveljavitvi Sklepa 2010/477/EU – pravna podlaga, ki opredeljuje metodološke kriterije
pomembne za presojo stanja in vplivov na stanje morskih voda. Pravna podlaga neposredno velja v DČ
in so jo te tudi dolžne upoštevati.
Opomba: Za lažje izvajanje določb sklepa v nacionalnem okviru je v pripravi Uredba o stanju morskih
voda, ki bo povezala določbe direktive in sklepa (sprejem predviden konec leta 2018).

2. NAČRT UPRAVLJANJA Z MORSKIM OKOLJEM 2017-2021 (v nadaljevanju: načrt)
CILJ NAČRTA
- Upravljanje morskega okolja na način, da se doseže, ohrani dobro stanje morskega okolja najkasneje
do leta 2020.
KLJUČNE VSEBINE NAČRTA (z vidika presoj vplivov na morsko okolje)
- STANJE morskega okolja, ki obsega: (op: ges in cilji podrobneje določeno sklepu 2017/848)
● fizikalne, kemijske, hidrološke in biološke lastnosti morskega okolja,
● dejavosti in pritiske, ki jih te dejavnosti povzročajo in vplivajo na stanje morskega okolja.
- DEFINICIJA DOBREGA STANJA MORSKEGA OKOLJA IN OKOLJSKI CILJI – določeni splošno in za
posamezen deskriptor kakovosti stanja morskega okolja. (op: ges in cilji podrobneje določeno sklepu
2017/848)
- UKREPI za doseganje ohranjanje in dobrega stanja morskega okolja in/ali preprečevanje slabšanja stanja
morskega okolja.
● 8 skupin ukrepov:
I. Splošni ukrepi
II.Ukrepi za ohranjanje biotske raznovrstnosti, vzpostavitev funkcionalnega stanja
prehranjevalnih spletov, doseganja dobrega stanja ribjega staleža, doseganje dobrega stanja
morskih voda, in zagotavljanje primernih hidrografskih razmer.
III. Ukrepi za nadzor nad vnosom in prisotnostjo invazivnih in potencialno invazivnih tujerodnih
vrst organizmov.
IV. Ukrepi za nadzor in omejevanje obremenjevanja s hranili.
V. Ukrepi za zmanjšanje onesnaževanja z onesnaževali. WFD
VI. Ukrepi za nadzor nad onesnaževali v užitnih morskih organizmih.
VII. Ukrepi za omejevanje in nadzor nad vnosom morskih odpadkov.
VIII. Ukrepi za omejevanje in nadzor nad vnosom podvodnega hrupa.
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3. SHEMA PRESOJ VPLIVOV NA STANJE MORSKEGA OKOLJA (predlog)
- NAČRT (stanje vključno s cilji in dejavnostmi, ki predstavljajo pritiske in že obstoječe
obremenitvE; op. info. le za obdobje 2017-2021 – kakšno je bilo stanje v času priprave načrta)
- SKLEP 2017/848 (metodološki standardi za presojo in oceno stanja)
- PODATKI PRISTOJNIH INSTITUCIJ ZA SPREMLJANJE POSAMEZNIH ELEMENTOV MORSKEGA
OKOLJA (najnovejši podatki)
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3. SHEMA PRESOJ VPLIVOV NA STANJE MORSKEGA OKOLJA (predlog)

5.

PRESOJA / OCENA VPLIVA NA STANJE MORSKEGA OKOLJA

a. KORELACIJA MED DESKRIPTORJI KAKOVOSTI
(op. za titke deskriptorje za katere je bil
predhodno ugotovljen potencialni vpliv)
b. VREDNOTENJE VPLIVOV
(op. glede na doseganje cilje in meril bodisi na
podlagi dogovorjenih vrednosti ali ekspertne
ocene).

a. Korelacija med deskriptorji kakovosti in merili pri presoji vplivov

b. Vrednotenje vplivov – odstopanje od ciljev (*glej predhodne liste)

HVALA ZA POZORNOST !

Delavnica Presoje vplivov na vode
6.3.2018, Ljubljana
dr. Barbara Breznik, Ministrstvo za okolje in prostor

