Zaščita Evropskih direktiv, zaščita evropskih vodnih virov - pogosta vprašanja in odgovori
Pitna voda je eden najbolj dragocenih virov našega planeta, a neomejenih zalog nimamo. Kljub veliki vlogi, ki jo igra
v našem vsakdanjem življenju, ekonomiji in naravi je na svetu samo 1% vode pitne in dostopne. Ta 1% je pod
pritiskom: klimatske spremembe, rast prebivalstva in spreminjajoče potrošniške navade predstavljajo čedalje večji
pritisk na naše sladkovodne ekosisteme kot so reke, jezera in barja, kar povzroča največjo izgubo prostoživečih
živali in rastlih v zgodovini.
Vprašanje: Zakaj je voda problem v EU?
Odgovor: V EU sladkovodni ekosistemi doživljajo najbolj očiten propad in izgubo biodiverzitete v vsej zgodovini.
Močni zakoni so torej nujni, da vlade zaščitijo, trajnostno vzdržujejo in obnovijo sladkovodne vire, ter so torej
ključni, če želimo vsaj poskusiti obrniti trend tega propada.
Na srečo takšen zakonski okvir v EU že obstaja. Leta 2000 so EU in države članice sprejele obsežno zakonodajo z
namenom boljšega upravljanja z vodnimi viri - od rek, jezer in mokrišč do izvirov, podtalnice in obalnih voda.
Poznana kot Okvirna direktiva o vodah - (EU Water Framework Directive (WFD) danes šteje kot eden
najpomembnejših zakonov iz področja okoljevarstva ter močno orodje s katerim lahko civilna družba in industrija
zagovarja celovito in ambiciozno zaščito in obnovo voda.
Vprašanje: Kaj je na kocki?
Odgovor: WWF in njihova koalicija verjame, da brez ambicioznih ciljev WFD, EU nebi imela ne interesa ne obveze
da zaščiti in izboljša naše vodne vire. Na žalost smo trenutno v situaciji, ko se soočamo z realnim tveganjem izgube
teh visokih standardov: WFD je trenutno pod revizijo, kar nekatere države članice izkoriščajo kot priložnost, da
zmanjšajo standarde direktive. To bi brez dvoma vodilo v nadaljnji propad in uničenje sladkovodnih habitatov (z
izgradnjo infrastrukture za hidroenergijo, navigacijo in namakanje) s katastrofalnimi posledicami za vse Evropske
sladkovodne sisteme.
Vprašanje: Kaj želite od EU?
Odgovor: Za WWF in ostale pomembne okoljevarstvene organizacije tu ni debate: ta pravni okvir je soliden in
ustreza svojem namenu. Iz našega vidika ni nobene potrebe po spremembi tako močnega in ambicioznega
regulativnega okvira. Države članice naj raje usmerijo svoj fokus, energijo in finance v izvajanje direktive, vendar ne
le na papirju.
Vprašanje: Kaj je vaš cilj?
Odgovor: V WWF naša prizadevanja usmerjamo v zagotavljanje, da ta močna EU zakonodaja za zaščito in obnovo
sladkovodnih virov ostane nedotaknjena. Vodilne nevladne organizacije v tej kampanji so WWF skupaj z Wetlands
International, Evropskim okoljskim uradom, European Rivers Network ter Anglers Alliance ustanovile Living Rivers
Europe Coalition.
Končni cilj kampanje je:
Dosega spremembe paradigme na področju upravljanja z vodami v Europi z namenom ohranitve sladkovodne
biodiverzitete.
Vprašanje: Kako boste to dosegli?
Odgovor: Od 9. oktobra 2018 naprej bomo ozaveščali o pomembnosti zaščite, trajnostnega upravljanja in
ohranjanja Evropskih sladkovodnih habitatov. Prav tako bomo stopili v direkten stik z državljani in mediji preko
digitalnih medijev, javnih dogodkov in aktivnosti po celi Evropi v jeseni 2018 ter še posebej v letu 2019. Naš fokus

bo zagovarjanje visokih standardov direktive glede upravljanja in zaščite voda v Evropi, kar bo hkrati spodbudilo
gibanje zaskrbljenih državljanov, ki se bodo aktivirali tudi v prihodnje. Obseg tako ni samo politična kampanija, ki
cilja na Bruselj ampak komunikacija in mobiliziranje javnosti na nacionalni in regionalni ravni. Tega ne moremo
storiti sami, zato WWF s partnerji trenutno išče nevladne organizacije, ki so podobno zaskrbljene glede groženj
sladkovonim sistemom.
Vprašanje: Kateri so naslednji koraki in kaj s sodelovanjem pridobimo?
Odgovor: WWF bo razvil spletno orodje, ki bo omogočilo izražanje mnenj tekom javne razprave Evropske komisije
glede Okvirne direktive o vodah ter bo na voljo za vaše spletne strani. To orodje bo poglobljen vrašalnik Evropske
komisije spremenilo v spletno peticijo z seznamom vprašanj in odgovorov, pripravljeno na pošiljanje. Vse vsebine
bo razvil WWF skupaj z zakonodajnimi ekipami partnerjev v koaliciji. Spletno orodje bo na voljo v vseh potrebnih
jezikih. Vsaka organizacija, ki sodeluje, pa lahko potem ustvari spletno stran kampanje in na njo doda iFrame
(spletno orodje). Predlog izgleda bo na voljo pred začetkom (gled spodaj za prvo idejo izgleda). Osnovna
sporočilnost bo enaka na vseh spletnih straneh z možnostjo prilagajanja na lokalne potrebe. Vse komunikacije (npr.
novice, bilteni, socialna omrežja) iz vsake organizacije bodo tako preusmerjene na njihovo spletno stran, kjer lahko
uporabniki hitro in preprosto preko uporabe iFrame-a dobijo informacije in sodelujejo v javni razpravi. Vsebine za
socialne medije (objave, vizualne vsebine, videi) in teksti vam bodo na voljo brezplačno za informiranje vaših
podpornikov. Če boste na vaši spletni strani imeli iFrame je to priložnost, da vaše podpornike preko novic
obveščate o poteku kampanje itd. Udeleženci, ki bodo obkljukali "da", bodo "pripadali" vaši organizaciji in jih boste
tako lahko obveščali o ostalih aktivnostih (pod pogojem da izpolnjujete pogoje GDPR zakonodaje).
Vprašanje: Kdaj se kampanja začne?
Odgovor: WWF s partnerji bo kampanjo in iFrame začel 9. oktobra 2018, to je približno 1-2 tedna potem, ko bo
Evropska komisija začela z javno razpravo. Glede na njihove zahteve bomo nato priskrbeli prevode in predizpoljene
vprašalnike v vseh jezikih EU. Komisija mora najprej sporočiti in potrditi njihov uradni datum začetka razprave, kar
bo po vsej verjetnosti 19. september 2018.
Vprašanje: Katera tehnična znanja potrebujemo?
Odgovor: Proces dodajanja iFrame orodja na vašo spletno stran bo zelo preprost (primerljivo z dodajanjem
YouTube videa na spletno stran). Če bi želeli imeti iFrame na vaši spletni, nas prosim kontaktirajte.
Lahko tudi izpolnete obrazecm in lahko skupaj pregledamo vse potrebne tehnične zahteve.
Da dosežemo viden učinek in pokažemo Evropski komisiji, da so naše skrbi resne ter da zahtevamo resno
zakonodajo za zaščito rek potrebujemo več organizacij, ki bodo imele na svojih straneh iFrame. Torej je vaša
podpora ključna. Če ste se odločili, da boste del gibanja za zaščito in obnovo evropskih sladkovodnih habitatov,
prosimo, da nas kontaktirate.
Za več informacij glede našega dela na področju sladkovodnih sistemov ter Okvirne direktive o vodah, kliknite
tukaj: http://www.wwf.eu/what_we_do/water/.
Za dodatne odgovore lahko konktakirate našo sodelavko v Sloveniji: Neža Posnjak - sloalpinerivers@wwf.panda.org
Z lepimi pozdravi,
Andreas Baumüller
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