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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29
Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1) Chemické znečistenie povrchových vôd 
predstavuje hrozbu pre vodné prostredie 
s účinkami, akými sú akútna a chronická 
toxicita pre vodné organizmy, akumulácia 
v ekosystéme, strata prírodných biotopov 
a zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj 
hrozba pre ľudské zdravie. Prednostne by 
sa mali určiť príčiny znečistenia a emisie 
by sa mali riešiť pri zdroji, a to 
najhospodárnejším a environmentálne 
najúčinnejším spôsobom.

(1) Chemické znečistenie povrchových vôd 
predstavuje hrozbu pre vodné prostredie 
s účinkami, akými sú akútna a chronická 
toxicita pre vodné organizmy, akumulácia 
v ekosystéme, strata prírodných biotopov 
a zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj 
hrozba pre ľudské zdravie. Prednostne by 
sa mali určiť príčiny znečistenia a emisie 
by sa mali podľa možnosti riešiť pri zdroji, 
a to najhospodárnejším a environmentálne 
najúčinnejším spôsobom.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Ako sa uvádza v druhej vete článku 
191 ods. 2 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, politika Únie týkajúca sa životného 
prostredia vychádza zo zásady 
predchádzania škodám a prevencie, zo 
zásady nápravy škôd na životnom 
prostredí prioritne pri zdroji a zo zásady, 
že náhradu škody hradí znečisťovateľ.

Or. en

Odôvodnenie

Na preskúmanie zoznamu prioritných látok je dôležité zdôrazniť článok 191 ods. 2, ktorý 
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stanovuje základ politiky Únie týkajúcej sa životného prostredia – ako sa zdôraznilo v 
odôvodnení 2 smernice o environmentálnych normách kvality. Spravodajca sa rozhodol v 
pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu citovať len z článku 191 ods. 3 (podobné odôvodneniu 
3 smernice o environmentálnych normách kvality). To predstavuje zaujatosť (a článok 191 
ods. 3 sa vzťahuje len na otázky, ktoré sa majú zohľadniť, a preto je menej významný). Mali 
by sa zahrnúť buď obidva odkazy, alebo ani jeden.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31
Esther de Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 1a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1a) Uznaním prínosu farmaceutických 
výrobkov pre ľudské zdravie a súčasne po 
zohľadnení toho, že znečistenie vody a 
pôdy farmaceutickými rezíduami je nový 
environmentálny problém, by Komisia 
spoločne s členskými štátmi a príslušnými 
zainteresovanými stranami mala pracovať 
na tematickej stratégii týkajúcej sa 
farmaceutických výrobkov s cieľom 
preskúmať možnosti kontrolných opatrení 
pre zdroje znečistenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32
Esther de Lange

Návrh smernice
Odôvodnenie 1b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(1b) V súčasnosti je čistenie povrchových 
vôd veľmi nákladné: je potrebné 
stimulovať rozvoj prelomových 
technológií týkajúcich sa vody, ktoré 
umožnia lacnejšie a účinnejšie čistenie 
vody, ako je napríklad technológia 
čistenia priemyselnej vody jej 
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kryštalizáciou eutektickým mrazením, 
využitím bentických rias na zníženie 
obsahu živín a mikrobiálnych palivových 
článkov na čistenie moču.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(2) V smernici 2000/60/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, sa stanovuje stratégia proti 
znečisťovaniu vôd. Táto stratégia zahŕňa na 
úrovni Únie identifikáciu prioritných látok 
spomedzi látok, ktoré spôsobujú významné 
riziko pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
V rozhodnutí č. 2455/2001/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, 
ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných 
látok v oblasti vodnej politiky, sa uvádza 
prvý zoznam 33 látok alebo skupín látok, 
ktoré boli zaradené medzi prioritné látky 
na úrovni Únie a ktoré sú v súčasnosti 
zahrnuté v prílohe X k smernici 
2000/60/ES.

(2) V smernici 2000/60/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre 
opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, sa stanovuje stratégia proti 
znečisťovaniu vôd a požadujú sa ďalšie 
konkrétne opatrenia na kontrolu 
znečisťovania. Táto stratégia zahŕňa na 
úrovni Únie identifikáciu prioritných látok 
spomedzi látok, ktoré spôsobujú významné 
riziko pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
V rozhodnutí č. 2455/2001/ES Európskeho 
parlamentu a Rady z 20. novembra 2001, 
ktorým sa ustanovuje zoznam prioritných 
látok v oblasti vodnej politiky, sa uvádza 
prvý zoznam 33 látok alebo skupín látok, 
ktoré boli zaradené medzi prioritné látky 
na úrovni Únie a ktoré sú v súčasnosti 
zahrnuté v prílohe X k smernici 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh obnovuje text z odôvodnenia 5 smernice o 
environmentálnych normách kvality. Je dôležité pripomenúť, že samotná rámcová smernica o 
vode požaduje ďalšie konkrétne opatrenia na kontrolu znečisťovania. Aj keby sa mali 
prioritne prijať opatrenia v rámci iného právneho predpisu (pozri odôvodnenie 6), neukladá 
sa tým a nemala by sa tým ukladať Komisii povinnosť označiť návrhy opatrení na kontrolu 
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znečisťovania uvedené v článku 16 ods. 6 a 8 za zastarané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Podľa článku 191 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie zohľadňuje 
Únia pri príprave svojej politiky v oblasti 
životného prostredia dostupné vedecké 
a technické údaje, podmienky životného 
prostredia v rôznych regiónoch Únie, 
potenciálne výhody a náklady v súvislosti 
s činnosťou alebo nečinnosťou, ako aj 
hospodársky a sociálny rozvoj Únie ako 
celku a vyrovnaný rozvoj jej regiónov. Pri 
tvorbe nákladovo efektívnej a primeranej 
politiky v oblasti chemického znečistenia 
povrchových vôd, ako aj pri preskúmaní 
zoznamu prioritných látok podľa 
článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES by 
sa mali zohľadniť vedecké, 
environmentálne a sociálno-ekonomické 
faktory vrátane posúdenia ľudského 
zdravia.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh vychádza z návrhu spravodajcu, len dopĺňa odkaz na 
posúdenie ľudského zdravia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Opatrenia na zníženie emisií musia 
byť v súlade so zásadou „znečisťovateľ 
platí“. Emisiám by sa preto malo podľa 
možnosti zabrániť už priamo pri zdroji a 
nie až potom, keď sa dostanú do 
povrchových vôd.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4) Komisia vykonala preskúmanie 
zoznamu prioritných látok podľa článku 16 
ods. 4 smernice 2000/60/ES a článku 8 
smernice 2008/105/ES a dospela k záveru, 
že je vhodné zmeniť a doplniť zoznam 
prioritných látok určením nových látok, pre 
ktoré sa prednostne prijímajú opatrenia na 
úrovni Únie, stanovením 
environmentálnych noriem kvality pre tieto 
látky, aktualizáciou environmentálnych 
noriem kvality pre niektoré existujúce látky 
v súlade s vedeckým pokrokom 
a stanovením environmentálnych noriem 
kvality pre biotu pre niektoré existujúce 
a nové prioritné látky.

(4) Komisia vykonala preskúmanie 
zoznamu prioritných látok podľa článku 16 
ods. 4 smernice 2000/60/ES a článku 8 
smernice 2008/105/ES a dospela k záveru, 
že je vhodné zmeniť a doplniť zoznam 
prioritných látok určením nových látok, pre 
ktoré sa prednostne prijímajú opatrenia na 
úrovni Únie, stanovením 
environmentálnych noriem kvality pre tieto 
látky alebo odstránením existujúcich látok 
zo zoznamu a aktualizáciou 
environmentálnych noriem kvality pre 
niektoré existujúce látky v súlade 
s vedeckým pokrokom a stanovením 
environmentálnych noriem kvality pre 
biotu pre niektoré existujúce a nové
prioritné látky.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37
Andrea Zanoni
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Návrh smernice
Odôvodnenie 4a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(4a) V súčasnosti majú členské štáty 
značné ťažkosti pri vykonávaní rámcovej 
smernice o vode. To platí najmä 
v súvislosti s kontrolou emisií prioritných 
látok na vnútroštátnej úrovni, najmä s 
cieľom odstrániť emisie, ako sa to 
požaduje v prípade prioritných 
nebezpečných látok. Preto by sa 
vykonávaním nových, vhodných 
kontrolných opatrení mala zvýšiť 
koordinácia s inými európskymi 
legislatívnymi nástrojmi.

Or. it

Odôvodnenie

Týmto pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom sa vkladá nové odôvodnenie s cieľom vysvetliť 
skutočnosť, že na dosiahnutie cieľov zníženia alebo obmedzenia emisií, ktoré sa dostávajú do 
vody, je potrebné prijať opatrenia na európskej úrovni.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Odôvodnenie 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(5) Preskúmanie zoznamu prioritných látok 
podporili rozsiahle konzultácie 
s odborníkmi z útvarov Komisie, členských 
štátov, zo zainteresovaných strán 
a z Vedeckého výboru pre zdravotné 
a environmentálne riziká (ďalej len 
„VVZER“).

(5) Preskúmanie zoznamu prioritných látok 
podporili rozsiahle konzultácie 
s odborníkmi z útvarov Komisie, členských 
štátov, zo zainteresovaných strán 
a z Vedeckého výboru pre zdravotné 
a environmentálne riziká (ďalej len 
„VVZER“) a podrobné preskúmanie 
toxicity látok a ich výskytu v celej EÚ.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín 
na trh a o zrušení smerníc Rady 
79/117/EHS a 91/414/EHS.

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa v rámci smernice 2000/60/ES
namiesto zavádzania nových regulačných 
opatrení malo uprednostniť vykonávanie, 
úplné uplatňovanie a v prípade potreby
revízia ustanovení existujúcich 
sektorových nástrojov upravujúcich 
prioritné látky. Vyžaduje si to však, aby sa 
v rámci iných existujúcich nástrojov Únie 
prijali účinné opatrenia potrebné na 
dosiahnutie cieľov uvedených v článku 16 
ods. 1 smernice 2000/60/ES. Zahrnutie 
látky do prílohy X k smernici 2000/60/ES 
alebo údaje z monitorovania, ktoré 
ukazujú, že sú potrebné ďalšie opatrenia 
na úrovni EÚ, by mali preto podnietiť 
Komisiu a členské štáty na vhodné 
nadväzné opatrenia v rámci príslušných 
nástrojov Únie bez toho, aby bolo 
dotknuté uplatňovanie ustanovení týchto 
nástrojov.

Or. en

Odôvodnenie

Súčasné a navrhované prioritné látky sú priemyselné chemikálie, pesticídy, biocídy, 
priemyselné emisie alebo farmaceutické výrobky. Všetky uvedené látky jednotlivo upravujú 
osobitné právne predpisy. Ustanovenia rámcovej smernice o vode však majú rovnakú právnu 
hodnotu. Hoci je logické uprednostniť prijímanie kontrolných opatrení v osobitných aktoch, 
malo by sa zabezpečiť, aby sa v týchto aktoch prijali účinné opatrenia potrebné na 



PE496.330v04-00 10/107 AM\919170SK.doc

SK

zosúladenie so smernicou o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nesmie byť 
v rozpore s uplatňovaním ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS ani s povoleniami, ktoré boli 
na základe tohto nariadenia vydané.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. V správe o výsledku 
pravidelného preskúmania prílohy X 
k smernici 2000/60/ES ustanoveného 
v článku 16 ods. 4 tejto smernice by sa 
mali preskúmať opatrenia prijaté na 
úrovni Únie a v členských štátoch a malo 
by sa posúdiť, či sa týmito opatreniami 
dosahujú normy kvality platné pre 
prioritné látky alebo cieľ zastavenia 
prioritných nebezpečných látok. Komisia 
by v prípade potreby mala k tejto správe 
pripojiť príslušný návrh konkrétnych 
opatrení na dosiahnutie noriem kvality a 
cieľa zastavenia spoločne s priebežnými 
harmonogramami. Zahrnutie látky do 
prílohy X k smernici 2000/60/ES nemá 
vplyv na uplatňovanie ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 6
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. V záujme prijatia uceleného a 
koordinovaného nástroja týkajúceho sa 
prioritných nebezpečných látok je 
potrebné určiť, ktoré opatrenia sa týkajú 
ktorej etapy životného cyklu látky, a 
ukázať, že prijaté opatrenia, ako celok, 
vedú k preukázateľným zlepšeniam 
životného prostredia. Zahrnutie látky do 
prílohy X k smernici 2000/60/ES nemá 
vplyv na uplatňovanie ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

Or. de

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode funguje ako bezpečnostná sieť opatrení pri zdroji podľa zákona o 
chemických látkach a smernice o priemyselných emisiách. Ak sa zistia porušenia 
environmentálnych noriem kvality európskeho významu, bude to znamenať potrebu ďalších 
opatrení na obmedzenie emisií pri zdroji a/alebo zlepšenie vedeckých metód. Budú potrebné 
ďalšie právne predpisy hlavne v oblasti politiky týkajúcej sa chemických látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor
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Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Po dôkladnej porade so 
všetkými príslušnými zainteresovanými 
stranami by bolo vhodné prijať 
konzistentný politický prístup v súvislosti 
s farmaceutickými výrobkami, zohľadniť 
všetky spoločenské a zdravotné dôsledky. 
V tejto súvislosti Komisia vypracuje 
správu s prípadnými legislatívnymi 
návrhmi týkajúcimi sa vplyvu humánnych 
liekov nachádzajúcich sa vo vode a pôde 
na životné prostredie podľa smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/84/EÚ z 15. decembra 2010, ktorou 
sa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi, mení 
a dopĺňa smernica 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch1, a nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 
1235/2010 z 15. decembra 2010, ktorým sa 
mení a dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad 
liekmi na humánne použitie, nariadenie 
(ES) č. 726/2004, ktorým sa stanovujú 
postupy Spoločenstva pri povoľovaní 
liekov na humánne použitie a na 
veterinárne použitie a pri vykonávaní 
dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa 
zriaďuje Európska agentúra pre lieky, a 
nariadenie (ES) č. 1394/2007 o liekoch na 
inovatívnu liečbu2. Zahrnutie látky do 
prílohy X k smernici 2000/60/ES nemá 
vplyv na uplatňovanie ustanovení 
nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 
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(ES) č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

_______________
1  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74.
2  Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia (GR SANCO) zatiaľ len iniciovala skúmanie vplyvu liekov na životné prostredie, ako 
to vyžadujú farmaceutické právne predpisy. Správa o výsledkoch skúmania sa očakáva 
koncom roka 2012/začiatkom roka 2013. Je to vhodný východiskový bod na stanovenie 
koherentného prístupu európskej politiky k liečivám nachádzajúcim sa v životnom prostredí a 
mal by sa preto očakávať.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 

(6) Od prijatia smernice 2000/60/ES bolo 
prijatých mnoho aktov Únie, ktorými sa 
v súlade s článkom 16 tejto smernice 
zavádzajú opatrenia na kontrolu emisií 
jednotlivých prioritných látok. Okrem toho 
veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do oblasti pôsobnosti 
ďalších iných právnych predpisov Únie. 
Preto by sa namiesto zavádzania nových 
regulačných opatrení mali uprednostniť 
vykonávanie a revízia existujúcich 
nástrojov. Zahrnutie látky do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES nemá vplyv na 
uplatňovanie ustanovení nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1107/2009 z 21. októbra 2009 o 
uvádzaní prípravkov na ochranu rastlín na 
trh a o zrušení smerníc Rady 79/117/EHS a 
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91/414/EHS. 91/414/EHS. Okrem toho sa musí 
zabezpečiť zosúladenie s rozhodnutiami 
o povolení podľa ustanovení už 
uvedeného nariadenia o uvádzaní 
prípravkov na ochranu rastlín na trh, 
najmä v súvislosti s možnými 
nezrovnalosťami v prípadoch, keď sú 
látky určené ako prioritné nebezpečné 
látky v prílohe X k smernici 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Medzi nariadením (ES) č. 1107/2009 a rámcovou smernicou o vode vznikol nesúlad v 
súvislosti s povoleným pesticídom (chinoxyfénom) určeným ako prioritná nebezpečná látka. 
Určenie prioritnej nebezpečnej látky v praxi znamená postupné vyradenie látky, čím sa 
narúša osobitný postup vydávania povolení EÚ zavedený v súlade s nariadením (ES) č. 
1107/2009. Týmto nariadením sa zavádza presný a komplexný systém a posudzuje riziko látky 
pre vodu dôkladnejšie ako na základe rámcovej smernice o vode. Postup preskúmania 
vydávania povolení PPP je správny postup ako rozhodnúť o tom, či látka má alebo nemá byť 
na trhu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Odôvodnenie 6a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(6a) Keďže najúčinnejším spôsobom 
zastavenia alebo postupného ukončenia 
emisií, vypúšťania a únikov prioritných 
nebezpečných látok, ktoré sa stále 
vyrábajú alebo dovážajú do Únie, je 
prijatie opatrení na úrovni EÚ, Komisia 
by mala pripraviť legislatívne návrhy na 
zaradenie látok do zoznamu 
kandidátskych látok REACH 
podľa nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 z 
18. decembra 2006 o registrácii, 
hodnotení, autorizácii a obmedzovaní 
chemických látok (REACH) a o zriadení 
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Európskej chemickej agentúry, o zmene a 
doplnení smernice 1999/45/ES a o zrušení 
nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a 
nariadenia Komisie (ES) č. 1488/94, ako 
aj smernice Rady 76/769/EHS a smerníc 
Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES1, alebo na 
obmedzovanie výroby, uvádzania na trh a 
používania látok ako takých alebo 
v zmesiach, alebo vo výrobkoch, podľa 
potreby. Opatrenia EÚ by mohli byť pre 
prioritné látky tiež nákladovo 
najefektívnejšie a Komisia by mala 
pripraviť legislatívne návrhy, ktoré podľa 
potreby zabezpečia zaradenie látky do 
zoznamu kandidátskych látok podľa 
nariadenia REACH alebo obmedzovanie 
výroby, uvádzania na trh a používania 
takejto látky.

_____________________
1 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) V záujme zosúladenia s cieľom 
zastavenia alebo postupného ukončenia 
emisií prioritných nebezpečných látok by 
sa mali stanoviť predbežné 
environmentálne normy kvality, ktoré 
zabezpečia pre prirodzene sa vyskytujúce 
látky stimul na trvalé znižovanie na 
hodnoty pozadia a pre umelo vyrobené 
syntetické látky na nulovú hodnotu.

Or. en
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Odôvodnenie

Environmentálne normy kvality pomôžu dosiahnuť zastavenie týchto látok, ktoré sú veľmi 
nebezpečné pre vodné prostredie, len vtedy, keď sa budú považovať za kritérium pokroku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Je potrebný vysoký stupeň 
koordinácie medzi výborom zriadeným 
podľa článku 21 ods. 1 smernice 
2000/60/ES a výbormi a orgánmi 
zriadenými v rámci rozsahu pôsobnosti 
ďalších existujúcich právnych predpisov 
Únie týkajúcich sa hodnotenia, 
posudzovania, povoľovania alebo iného 
preskúmania významných látok alebo 
skupín látok. Táto koordinácia by mala 
zabezpečiť primerané hodnotenie rizika 
pre vodné prostredie alebo rizika
prostredníctvom vodného prostredia 
v záujme dosiahnutia cieľov stanovených 
v článku 4 smernice 2000/60/ES 
a zavedenia opatrení a kontrol týkajúcich 
sa vypúšťania, emisií a únikov látok s 
cieľom zmierniť tieto riziká v súlade 
s príslušnými právnymi predpismi.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222 k prílohe IIa (nová))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Odôvodnenie 7a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(7a) Je vhodné zabezpečiť lepšiu 
koordináciu medzi vykonávaním rámcovej 
smernice o vode a nariadenia (ES) č. 
1907/2006. Pre látky zaradené do prílohy 
XIV k tomuto nariadeniu by sa mal proces 
predkladania žiadosti o autorizáciu 
ukončiť pred každou klasifikáciou látky 
ako prioritnej nebezpečnej látky.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o rovnaké látky, je potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi vykonávaním 
rámcovej smernice o vode a nariadenia REACH. Konkrétne, ak je prioritná látka zaradená do 
prílohy XIV k nariadeniu REACH, nemalo by sa očakávať, že bude podľa rámcovej smernice 
o vode určená ako prioritná nebezpečná látka dovtedy, kým nie je ukončený proces 
predkladania žiadostí o autorizáciu. Z článku 60 ods. 2 nariadenia REACH vyplýva, že 
autorizácia a opatrenia vyplývajúce z rámcovej smernice o vode majú rovnaký cieľ: riešiť 
riziká vznikajúce pri všetkých vypúšťaniach, emisiách a únikoch tejto látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Odôvodnenie 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8) Pomocou postupov špecifikovaných 
v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
boli určené ďalšie látky na úrovni Únie, 
ktoré predstavujú významné riziko pre 
vodné prostredie alebo prostredníctvom 
vodného prostredia, a boli zaradené ako 
prioritné látky alebo prioritné nebezpečné 
látky a musia sa pridať do zoznamu 
prioritných látok. Pri odvodzovaní 
environmentálnych noriem kvality pre tieto 
látky sa zohľadnili najnovšie dostupné 
vedecké a technické informácie.

(8) Pomocou postupov špecifikovaných 
v článku 16 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
boli určené ďalšie látky na úrovni Únie 
vrátane farmaceutických látok, ktoré 
predstavujú významné riziko pre vodné 
prostredie alebo prostredníctvom vodného 
prostredia, a boli zaradené ako prioritné 
látky alebo prioritné nebezpečné látky 
a musia sa pridať do zoznamu prioritných 
látok. Pri odvodzovaní environmentálnych 
noriem kvality pre tieto látky sa zohľadnili 
najnovšie dostupné vedecké a technické 
informácie. Kombinácia účinku by sa 
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mala zohľadniť pre odvodenie 
environmentálnych noriem kvality 
v pravidelnom preskúmaní prílohy X 
k smernici 2000/60/ES ustanovenom 
v článku 16 ods. 4 uvedenej smernice.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Nedostatkom noriem kvality pre 
jednotlivé látky je, že pre organizmy 
vystavené účinkom týchto látok je dôležitá 
práve kombinácia účinku látok 
nachádzajúcich sa v životnom prostredí. 
Kombinovaný účinok látok v životnom 
prostredí môže byť závažnejší, ako ten, 
ktorý sa uvádza podľa pomeru 
koncentrácie konkrétnej látky a normy 
kvality. Komisia by mala preskúmať 
možnosti rozšírenia smernice 2000/60/ES 
tak, aby poskytovala riešenie pre 
kombináciu účinku vo vodnom prostredí.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Znečisťovanie vody a pôdy 
farmaceutickými rezíduami je nový 
environmentálny problém. Súčasné 
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hodnotenie a kontrola rizika liekov pre 
vodné prostredie alebo prostredníctvom 
vodného prostredia nevenuje primeranú 
pozornosť cieľom Únie v oblasti 
životného prostredia. Cieľom štúdie 
Komisie týkajúcej sa rizík 
environmentálnych účinkov liekov, ktorá 
sa práve uskutočňuje, je preto poskytnúť 
analýzu významu súčasného 
legislatívneho rámca a jeho účinnosti pri 
ochrane životného prostredia a ľudského 
zdravia prostredníctvom vodného 
prostredia a napokon identifikáciu 
možných opatrení, ktoré by lepšie riešili 
tento problém.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť 
lepšiu kvalitu vody v záujme verejného 
zdravia a zachovania biodiverzity. 
Farmaceutické látky, ktoré boli zaradené 
medzi prioritné látky, sú identifikované 
pre významné riziko, ktoré predstavujú 
pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia na 
úrovni Únie, a nie pre ohrozenie 
verejného zdravia prostredníctvom 
ľudskej spotreby.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc
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Návrh smernice
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Kontrolné opatrenia, ktoré môžu 
prijať členské štáty, zohľadňujú liečebný 
význam farmaceutických látok a sú 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 1235/2010 
z 15. decembra 2010, ktorým sa mení a 
dopĺňa, pokiaľ ide o dohľad nad liekmi 
na humánne použitie, nariadenie (ES) č. 
726/2004, ktorým sa stanovujú postupy 
Spoločenstva pri povoľovaní liekov na 
humánne použitie a na veterinárne 
použitie a pri vykonávaní dozoru nad 
týmito liekmi a ktorým sa zriaďuje 
Európska agentúra pre lieky, a nariadenie 
(ES) č. 1394/2007 o liekoch na inovatívnu 
liečbu1, a so smernicou Európskeho 
parlamentu a Rady 2010/84/EÚ z 15. 
decembra 2010, ktorou sa, pokiaľ ide o 
dohľad nad liekmi, mení a dopĺňa 
smernica 2001/83/ES, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch2. Tieto opatrenia 
môžu zahŕňať systémy vrátenia a 
označovania nepoužitých 
farmaceutických výrobkov.
______________
1 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 348, 31.12.2010, s. 74.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 9
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(9) Odvodenie environmentálnych noriem 
kvality pre prioritné nebezpečné látky 
zahŕňa spravidla vyššie úrovne neistoty než 
v prípade prioritných látok, ale napriek 
tomu environmentálne normy kvality 
ustanovujú kritérium na hodnotenie 
dodržiavania cieľa dobrého chemického 
stavu povrchových vôd, ktorý sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 24 a článku 4 
ods. 1 písm. a) bodoch ii) a iii) smernice 
2000/60/ES. Konečným cieľom na 
zabezpečenie primeranej úrovne ochrany
životného prostredia a zdravia ľudí je však 
podľa ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) 
bodu iv) smernice 2000/60/ES zastavenie 
alebo postupné ukončenie emisií, 
vypúšťania a únikov prioritných 
nebezpečných látok.

(9) Odvodenie environmentálnych noriem 
kvality pre prioritné nebezpečné látky 
zahŕňa spravidla vyššie úrovne neistoty než 
v prípade prioritných látok, ale napriek 
tomu environmentálne normy kvality 
ustanovujú kritérium na hodnotenie 
dodržiavania cieľa dobrého chemického 
stavu povrchových vôd, ktorý sa 
vymedzuje v článku 2 ods. 24 a článku 4 
ods. 1 písm. a) bodoch ii) a iii) smernice 
2000/60/ES. Konečným cieľom na 
zabezpečenie primeranej úrovne ochrany 
životného prostredia a zdravia ľudí je však 
podľa ustanovení článku 4 ods. 1 písm. a) 
bodu iv) smernice 2000/60/ES zastavenie 
alebo postupné ukončenie emisií, 
vypúšťania a únikov prioritných 
nebezpečných látok. V súlade s článkom 
16 ods. 6 smernice 2000/60/ES by 
harmonogram na dosiahnutie zastavenia 
alebo postupného ukončenia vypúšťania 
a únikov prioritných nebezpečných látok 
nemal presiahnuť 20 rokov od označenia 
látky ako prioritnej nebezpečnej látky.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia v prípade kontrolných opatrení odkazuje na iné právne nástroje (pozri odôvodnenie 
6). V podstate neplánuje navrhnúť žiadne kontrolné opatrenia v kontexte rámcovej smernice o 
vode, ale chce využiť existujúce nástroje. V súlade s dokumentom Komisie MEMO/12/59, 
ktorý sa týka tohto návrhu, by sa malo vysvetliť, že rámcová smernica o vode požaduje, aby sa 
emisie, vypúšťania a úniky prioritných nebezpečných látok postupne ukončili do 20 rokov od 
označenia látok za prioritné nebezpečné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) V posledných rokoch sa pozornosť 
čoraz viac sústreďuje na zdravotné účinky 
a na vplyv na životné prostredie 
vyplývajúce z expozície množstvu rôznych 
chemických látok. Vypúšťania do 
prostredia počas výroby, prepravy, 
používania alebo likvidácie často 
obsahujú veľké množstvo chemických 
látok. Požiadavky smernice 2000/60/ES 
na dosiahnutie dobrého chemického stavu 
vodných útvarov si vyžadujú zameranie 
pozornosti nielen na koncentráciu 
jednotlivých chemických látok, ale aj na 
účinok ich kombinácie. Preto je vhodné 
zohľadniť to pri odvodzovaní 
environmentálnych noriem kvality.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom nedávnom oznámení o chemických zmesiach zdôraznila význam 
environmentálnych zmesí v súvislosti s rámcovou smernicou o vode. Pri stanovovaní 
environmentálnych noriem kvality by sa mal zohľadniť účinku kombinácie s cieľom zabrániť 
systematickému podceňovaniu rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 10a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10a) V posledných rokoch sa pozornosť 
čoraz viac sústreďuje na zdravotné účinky 
a na vplyv na životné prostredie 
vyplývajúce z expozície množstvu rôznych 
chemických látok.. Vypúšťania do 
prostredia počas výroby, prepravy, 
používania alebo likvidácie často 
obsahujú veľké množstvo chemických 
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látok. Splnenie požiadaviek smernice 
2000/60/ES zameraných na dosiahnutie 
dobrého chemického stavu vodných 
útvarov znamená zameranie pozornosti 
nielen na koncentráciu jednotlivých 
chemických látok, ale aj na účinok ich 
kombinácie Preto je vhodné zohľadniť to 
pri odvodzovaní environmentálnych 
noriem kvality.

Or. en

Odôvodnenie

Komisia vo svojom nedávnom oznámení o chemických zmesiach vysvetľuje význam 
environmentálnych zmesí v súvislosti s rámcovou smernicou o vode. Zohľadnenie príslušných 
požiadaviek pri samotnom odvodzovaní environmentálnych noriem kvality pomôže zabrániť 
systematickému podceňovaniu rizík.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 10b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(10b) Uvedenie látok v zozname 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok vychádza okrem 
iného z vedeckého hodnotenia vlastností 
látok. V záujme zaručenia ucelenosti 
a dôveryhodnosti procesu uvádzania látok 
v zozname by sa politické záujmy alebo 
súvisiace náklady na opatrenia nemali 
použiť na zabránenie uvedenia látky v 
zozname prioritných látok alebo 
prioritných nebezpečných látok, ale skôr 
by sa mali riešiť v etape, ktorá nasleduje 
po uvedení konkrétnej látky alebo skupiny 
látok v zozname.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Návrh smernice
Odôvodnenie 12

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(12) Perzistentné, bioakumulatívne 
a toxické látky (PBT) a ďalšie látky, ktoré 
sa správajú ako PBT látky, je možné už 
desaťročia nájsť vo vodnom prostredí na 
úrovniach, ktoré predstavujú významné 
riziko, napriek tomu, že už boli prijaté 
rozsiahle opatrenia na zníženie alebo 
odstránenie emisií. Niektoré majú aj 
schopnosť prenosu na dlhé vzdialenosti 
a v životnom prostredí sú prevažne 
ubikvitné. Niekoľko takýchto látok je 
medzi súčasnými a navrhovanými 
prioritnými nebezpečnými látkami a pre 
ich dlhodobú ubikvitu si niektoré z nich 
vyžadujú osobitnú pozornosť, pokiaľ ide 
o ich vplyv na prezentáciu chemického 
stavu podľa smernice 2000/60/ES
a požiadavky na monitorovanie.

(12) Perzistentné, bioakumulatívne 
a toxické látky (PBT) a ďalšie prioritné 
nebezpečné látky je možné už desaťročia 
nájsť vo vodnom prostredí na úrovniach, 
ktoré predstavujú významné riziko, hoci už 
boli prijaté rozsiahle opatrenia na zníženie 
alebo odstránenie emisií, najmä na 
európskej úrovni. Niektoré majú aj 
schopnosť prenosu na dlhé vzdialenosti 
a v životnom prostredí sú prevažne 
ubikvitné. Niekoľko takýchto látok je 
medzi súčasnými a navrhovanými 
prioritnými nebezpečnými látkami. Len v 
zriedkavých prípadoch sa výskyt týchto 
látok dá účinne znížiť prostredníctvom 
opatrení na miestnej a regionálnej úrovni. 
V súvislosti s týmito látkami je potrebné 
vyvinúť medzinárodné úsilie na zníženie 
ich výskytu v celosvetovom meradle. Tieto 
látky si vyžadujú osobitnú pozornosť s 
ohľadom na ich dlhodobý vplyv na
životné prostredie, ich pozorovanie, ich 
vplyv na chemický stav podľa smernice 
2000/60/ES a požiadavky na 
monitorovanie.

Or. de

Odôvodnenie

Zaradenie látok do kategórie PBT látok zatiaľ nie je transparentné . Na to, aby sa dalo 
rozlišovať medzi látkami, ktoré patria do rôznych kategórií, sú potrebné transparentné 
kritériá, ako sú spôsoby klasifikácie ostatných látok ako kvázi-ubikvitné. Na základe 
kombinovaného prístupu rámcovej smernice o vode by sa preto tieto látky mali vymedziť 
nielen na základe ich chemických vlastností a koncentrácií, ale aj kritérií týkajúcich sa 
úspešnej kontroly emisií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh smernice
Odôvodnenie 15a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(15a) Osobitná pozornosť by sa mala 
venovať niektorým pesticídom 
obsahujúcim chelátotvorné látky, ktoré 
pôsobia ako dôležitý synergent. Niektoré 
chelátotvorné látky sú perzistentné 
a zvyšujú mobilitu ťažkých kovov v pôde. 
Zvýšená schopnosť ťažkých kovov 
lúhovať môže viesť k potenciálnemu 
znečisteniu podzemných vôd a  tomuto 
znečisteniu vystaviť veľké skupiny 
obyvateľstva.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 
sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje 
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie. 
Mechanizmus by mal byť zameraný na 
obmedzený počet látok zahrnutých
dočasne do zoznamu sledovaných látok 
a obmedzený počet monitorovacích miest, 
aby sa náklady na monitorovanie udržali na 
primeranej úrovni, ale mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
pre postup určovania látok ako prioritných 

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 
sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje 
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie. 
Mechanizmus by mal byť zameraný na 
látky, ktoré sú vo svojej podstate 
nebezpečné, a na nové znečisťujúce látky
zahrnuté dočasne do zoznamu 
sledovaných látok a obmedzený počet 
monitorovacích miest, aby sa náklady na 
monitorovanie udržali na primeranej 
úrovni, ale aby sa zabezpečila účinnosť 
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látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné.

monitorovania, mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
pre postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné.

Or. en

Odôvodnenie

Pre zabezpečenie účinnosti výberu príslušných látok na zaradenie do sledovaného zoznamu 
by sa mal posúdiť potenciál ich nebezpečenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 
sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie. 
Mechanizmus by mal byť zameraný na 
obmedzený počet látok zahrnutých dočasne 
do zoznamu sledovaných látok
a obmedzený počet monitorovacích miest, 
aby sa náklady na monitorovanie udržali na 
primeranej úrovni, ale mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
pre postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 
sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje 
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie 
doplnených o údaje z monitorovania 
v rámci programov podľa článku 5 a 8 
smernice 2000/60/ES. Mechanizmus by 
mal byť zameraný na obmedzený počet 
látok zahrnutých dočasne do zoznamu 
sledovaných látok a obmedzený počet 
monitorovacích miest, aby sa náklady na 
monitorovanie udržali na primeranej 
úrovni, ale mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
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dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné.

pre postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné. Platnosť zoznamu by sa 
mala obmedziť na konkrétny časový 
rámec. Komisia by na základe výsledkov 
získaných z členských štátov a vopred 
vymedzených kritérií mala príslušným 
zainteresovanými stranám zdôvodniť 
ďalšie sledovanie látky každých 12 
mesiacov, kým látka zostáva na zozname. 
Látka by sa mala odstrániť zo zoznamu 
sledovaných látok, ak hodnotenie rizika 
v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 
2000/60/ES potvrdí, že látka 
nepredstavuje významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Články 5 a 8 smernice 2000/60 v dôsledku spolupráce medzi členskými štátmi a 
zainteresovanými stranami už poskytujú cenné informácie o ekologickom a chemickom stave 
vôd v EÚ, ktoré by sa mali použiť ako doplnkové k informáciám získaným na základe zoznamu 
sledovaných látok. Mal by existovať jasný, zdôvodniteľný a transparentný proces na určenie 
látok, ktoré by mali zostať na tomto zozname. Mala by tiež existovať možnosť odstrániť látky 
zo zoznamu, ak sa to odôvodní v rámci hodnotenia rizika.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Rebecca Taylor

Návrh smernice
Odôvodnenie 17

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 

(17) Je potrebný nový mechanizmus, ktorý 
Komisii poskytne cielené kvalitné 
informácie z monitorovania koncentrácie 
látok vo vodnom prostredí, so zameraním 
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sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje 
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie. 
Mechanizmus by mal byť zameraný na 
obmedzený počet látok zahrnutých dočasne 
do zoznamu sledovaných látok 
a obmedzený počet monitorovacích miest, 
aby sa náklady na monitorovanie udržali na 
primeranej úrovni, ale mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
pre postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné.

sa na nové znečisťujúce látky a látky, 
v prípade ktorých dostupné údaje 
z monitorovania nemajú dostatočnú kvalitu 
na účely hodnotenia rizika. Nový 
mechanizmus by mal uľahčiť zber týchto 
informácií z povodí riek celej Únie. 
Mechanizmus by mal byť zameraný na 
obmedzený počet látok zahrnutých dočasne 
do zoznamu sledovaných látok 
a obmedzený počet monitorovacích miest, 
aby sa náklady na monitorovanie udržali na 
primeranej úrovni, ale mal by poskytovať 
reprezentatívne údaje, ktoré budú vhodné 
pre postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
na úrovni Únie. Zoznam by mal byť 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné. Vzhľadom na obavy, 
ktoré vznikli v súvislosti s diklofenakom 
sodným, 17-beta-estradiolom a 17-alfa-
etinylestradiolom, sa od Komisie požaduje, 
aby uprednostnila uskutočnenie 
vedeckého hodnotenia týchto troch látok 
s cieľom zahrnúť ich do zoznamu 
sledovaných látok, ak toto hodnotenie 
poskytne odôvodnenie na zahrnutie do 
zoznamu. Každé hodnotenie týchto troch 
látok by malo zahŕňať možný 
hospodársky a spoločenský dosah ich 
sledovania a obmedzovania.

Or. en

Odôvodnenie

Nebezpečenstvo, ktoré predstavujú tieto tri lieky, zostáva nejasné a diskutuje sa o ňom a hoci 
v súčasnosti nie sú k dispozícii dostatočné údaje, ktoré by odôvodnili ich zaradenie do 
zoznamu prioritných látok, je dostatočný záujem o ich určenie za prioritné látky alebo 
prioritné nebezpečné látky pre prípadné zaradenie do zoznamu sledovaných látok. Je 
potrebné v plnej miere zhodnotiť vplyv ich obmedzovania. Napríklad obmedzenie 17-beta-
estradiolu by mohlo obmedziť výrobu orálnych antikoncepčných prostriedkov a mať 
nepriaznivý vplyv na verejné zdravie.



PE496.330v04-00 30/107 AM\919170SK.doc

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 17a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(17a) Zoznam sledovaných látok by mal 
umožniť náležité sledovanie prítomnosti 
látok v povrchových vodách 
a uskutočnenie rozsiahleho hodnotenia 
rizika založeného na všeobecne prijatých, 
overených postupoch a na vedeckých 
údajoch získaných z najnovších štúdií po 
zohľadnení technického a vedeckého 
pokroku a medzinárodne stanovených 
usmernení (ako sú usmernenia OECD, 
správna laboratórna prax).

Or. en

Odôvodnenie

Získanie nových vedeckých údajov na základe najnovších noriem a usmernení by umožnilo 
lepšie pochopiť skutočné riziko pre životné prostredie. Veľa látok by malo prospech z väčšej 
kontroly pred prijatím rozhodnutia o ich možnom zaradení do zoznamu. Preto musí byť 
postup hodnotenia metodicky správny , t. j. všeobecne prijatý.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Odôvodnenie 19

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(19) Komisia prijatím tohto návrhu 
a predložením správy Európskemu 
parlamentu a Rade ukončila prvé 
preskúmanie zoznamu prioritných látok, 
ako sa vyžaduje v článku 8 smernice 
2008/105/ES. Jeho súčasťou bolo 
preskúmanie látok uvedených v prílohe III 
k uvedenej smernici, z ktorých niektoré 
boli určené ako prioritné látky alebo 

(19) Komisia prijatím tohto návrhu 
a predložením správy Európskemu 
parlamentu a Rade ukončila prvé 
preskúmanie zoznamu prioritných látok, 
ako sa vyžaduje v článku 8 smernice 
2008/105/ES. Jeho súčasťou bolo 
preskúmanie látok uvedených v prílohe III 
k uvedenej smernici, z ktorých niektoré 
boli určené ako prioritné látky alebo 
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prioritné nebezpečné látky. Na zaradenie 
ostatných látok medzi prioritné látky nie 
je v súčasnosti dostatok dôkazov.
Možnosť, že sa môžu získať nové 
informácie o týchto látkach znamená, že 
tieto látky nie sú vylúčené z budúceho 
preskúmania, ako je to v prípade ostatných 
látok, ktoré sa posudzovali, ale neboli 
v súčasnom preskúmaní určené ako 
prioritné látky alebo prioritné nebezpečné 
látky. Preto príloha III k smernici 
2008/105/ES zastarala a mala by sa 
vypustiť. V súlade s tým by sa mal zmeniť 
a doplniť článok 8 uvedenej smernice. 
Týka sa to aj dátumu predkladania správy 
Európskemu parlamentu a Rade.

prioritné nebezpečné látky. Možnosť, že sa 
môžu získať nové informácie o týchto 
látkach znamená, že tieto látky nie sú 
vylúčené z budúceho preskúmania, ako je 
to v prípade ostatných látok, ktoré sa 
posudzovali, ale neboli v súčasnom 
preskúmaní určené ako prioritné látky 
alebo prioritné nebezpečné látky. Preto 
príloha III k smernici 2008/105/ES 
zastarala a mala by sa vypustiť. V súlade 
s tým by sa mal zmeniť a doplniť článok 8 
uvedenej smernice. Týka sa to aj dátumu 
predkladania správy Európskemu 
parlamentu a Rade.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Oreste Rossi

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni.

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni, do 
ktorých budú zapojení odborníci 
z členských štátov, príslušných 
priemyselných odvetví a mimovládnych 
organizácií, ktoré podporujú ochranu 
životného prostredia.

Or. it
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni.

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie so všetkými príslušnými 
zainteresovanými stranami, a to aj na 
odbornej úrovni.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 21

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni.

(21) Okrem toho by sa mala na Komisiu 
delegovať právomoc prijímať akty podľa 
článku 290 Zmluvy o fungovaní Európskej 
únie, pokiaľ ide o vypracovanie zoznamu 
sledovaných látok, s cieľom zlepšiť 
informačnú bázu na určovanie prioritných 
látok v budúcnosti, najmä v súvislosti 
s novými znečisťujúcimi látkami. Je 
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie so všetkými príslušnými 
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zainteresovanými stranami, a to aj na 
odbornej úrovni.

Or. en

Odôvodnenie

Všetky zainteresované strany by mali mať možnosť vyjadriť svoje stanovisko a poskytnúť svoje 
príspevky, kým Komisia vypracováva zoznam sledovaných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Julie Girling

Návrh smernice
Odôvodnenie 23

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(23) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky pre vykonávanie tejto 
smernice, jednotné metódy monitorovania 
používané na sledovanie látok uvedených 
v zozname sledovaných látok a jednotné 
formáty pre predkladanie správ o údajoch 
a informáciách z monitorovania Komisii. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

(23) Komisii by sa mali udeliť vykonávacie 
právomoci s cieľom zabezpečiť jednotné 
podmienky pre vykonávanie tejto 
smernice, jednotné metódy monitorovania 
a overené analytické metódy v súlade so 
smernicou 2009/90/ES používané na 
sledovanie látok uvedených v zozname 
sledovaných látok a jednotné formáty pre 
predkladanie správ o údajoch 
a informáciách z monitorovania Komisii. 
Tieto právomoci by sa mali vykonávať 
v súlade s nariadením Európskeho 
parlamentu a Rady (EÚ) č. 182/2011 zo 
16. februára 2011, ktorým sa ustanovujú 
pravidlá a všeobecné zásady mechanizmu, 
na základe ktorého členské štáty kontrolujú 
vykonávanie vykonávacích právomocí 
Komisie.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh objasňuje, že by sa mali vypracovať jednotné overené 
analytické metódy.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Carl Schlyter

Návrh smernice
Odôvodnenie 24

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(24) Vzhľadom na to, že cieľ tejto 
smernice, t. j. dosiahnutie dobrého 
chemického stavu povrchových vôd 
ustanovením environmentálnych noriem 
kvality pre prioritné látky a niektoré ďalšie 
znečisťujúce látky, sa nedá uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
a preto sa dá z dôvodu zachovania rovnakej 
úrovne ochrany povrchových vôd v celej 
Únii účinnejšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
Únia môže prijať opatrenia v súlade so 
zásadou subsidiarity, ktorá je stanovená 
v článku 5 Zmluvy o Európskej únii. 
V súlade so zásadou proporcionality, ktorá 
je stanovená v uvedenom článku, táto 
smernica neprekračuje rámec, ktorý je 
potrebný na dosiahnutie tohto cieľa.

(24) Vzhľadom na to, že cieľ tejto 
smernice, t. j. dosiahnutie dobrého 
chemického stavu povrchových vôd 
ustanovením environmentálnych noriem 
kvality pre prioritné látky a niektoré ďalšie 
znečisťujúce látky, sa nedá uspokojivo 
dosiahnuť na úrovni členských štátov, 
a preto sa dá z dôvodu zachovania rovnakej 
úrovne ochrany povrchových vôd v celej 
Únii účinnejšie dosiahnuť na úrovni Únie, 
Únia by mala v prípade potreby prijať 
opatrenia v súlade so zásadou subsidiarity, 
ktorá je stanovená v článku 5 Zmluvy 
o Európskej únii. V súlade so zásadou 
proporcionality, ktorá je stanovená 
v uvedenom článku, táto smernica 
neprekračuje rámec, ktorý je potrebný na 
dosiahnutie tohto cieľa.

Or. en

Odôvodnenie

Prioritné látky sú látky, pri ktorých sa dokázalo významné riziko na úrovni EÚ. Inými 
slovami, koncentrácie týchto látok prekračujú environmentálne normy kvality. Preto sú 
potrebné opatrenia na kontrolu znečisťovania. Únia by mala mať povinnosť, a nielen právo, v 
prípade potreby prijať opatrenia na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 1
Smernica 2000/60/ES
Článok 16 – odsek 3a (nový)
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha X k smernici 2000/60/ES sa 
nahrádza textom uvedeným v prílohe I 
k tejto smernici.

Smernica 2000/60/ES sa mení a dopĺňa 
takto:

- Príloha X sa nahrádza textom uvedeným 
v prílohe I k tejto smernici.

- K článku 16 sa dopĺňa tento odsek:
„3a. v prípade „prioritnej látky“, ktorá je 
zahrnutá aj v prílohe XIV k nariadeniu 
(ES) č. 1907/2006, sa neočakáva, že bude 
určená ako „prioritná nebezpečná látka“ 
do dátumu zákazu uvedeného v príslušnej 
položke v prílohe XIV alebo do dátumu 
uverejnenia rozhodnutia Komisie v 
súvislosti s touto konkrétnou žiadosťou o 
autorizáciu, ak dátum tohto uverejnenia 
nebude skorší ako dátum zákazu.“

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ  ide o rovnaké látky, je potrebné zabezpečiť lepšiu koordináciu medzi vykonávaním 
rámcovej smernice o vode a nariadením REACH. Konkrétne, ak sa prioritná látka (PL) zaradí 
do prílohy XIV k nariadeniu REACH, nemalo by sa očakávať, že bude určená ako prioritná 
nebezpečná látka podľa rámcovej smernice o vode, kým nebude ukončený proces 
predkladania žiadostí o autorizáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 1
Smernica 2000/60/ES
Príloha VIII – bod 12a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Príloha X k smernici 2000/60/ES sa 
nahrádza textom uvedeným v prílohe I 
k tejto smernici.

Smernica 2000/60/ES sa mení a dopĺňa 
takto:

– príloha X sa nahrádza textom uvedeným 
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v prílohe I k tejto smernici.

– do prílohy VIII sa dopĺňa tento bod:
„12a. perzistentné chelátotvorné látky 
a ich zlúčeniny.“

Or. en

Odôvodnenie

Chelátotvorné látky majú široké využitie v rôznych priemyselných procesoch a výrobkoch, 
napr. pesticídoch, v ktorých chelátotvorná látka pôsobí ako dôležitý synergent vytváraním 
komplexov s iónmi kovov, a preto zvyšuje účinnosť aktívnej zložky. Niektoré chelátotvorné 
látky ako EDTA sú perzistentné a zvyšujú mobilitu ťažkých kovov v pôde. Zvýšená schopnosť 
ťažkých kovov lúhovať môže spôsobiť znečistenie podzemných vôd a prostredníctvom vodného 
prostredia vystaviť tomuto znečisteniu veľké skupiny obyvateľstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod 1
Smernica 2008/105/ES
Článok 2 – odsek 3a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

„Úroveň prírodného pozadia“ znamená 
prírodné zloženie primárnej vody, ktorú 
charakterizujú environmentálne faktory 
(pôda, štruktúra, geochemické faktory a 
iné prírodné faktory ako sopečná činnosť, 
prírodné požiare atď.).

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty v súlade s článkom 1 tejto 
smernice a článkom 4 
smernice 2000/60/ES uplatňujú pre útvary 
povrchových vôd environmentálne normy 
kvality stanovené v časti A prílohy I k tejto 
smernici.

Členské štáty v súlade s článkom 1 tejto 
smernice a článkom 4 
smernice 2000/60/ES uplatňujú pre útvary 
povrchových vôd environmentálne normy 
kvality stanovené v časti A prílohy I k tejto 
smernici. Pre látky uvedené pod číslami 2, 
5, 15, 20, 22, 23, 28 a 34 až 48 sa 
environmentálne normy kvality uplatňujú 
ako „hodnoty monitorovania“. Od roku 
2021 členské štáty transformujú tieto
„hodnoty monitorovania“ do 
environmentálnych noriem kvality v 
súlade s článkom 4 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť prechodné obdobia pre záväzné vykonávanie nových environmentálnych 
noriem kvality a pre vykonávanie revidovaných environmentálnych noriem kvality 
existujúcich prioritných látok. Inak nastanú nevyhnutné konflikty s požiadavkami článku 4 
(„Environmentálne ciele“) rámcovej smernice o vode. Napríklad v mnohých prípadoch by 
určenie nových environmentálnych noriem kvality bez prechodných období porušilo zákaz 
zhoršenia stavu vodných útvarov uvedený v článku 4 ods. 5 rámcovej smernice o vode –
dôsledkom by potom bolo použitie zákazov a obmedzení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Od 1. januára 2015 členské štáty 
uplatňujú pre útvary povrchových vôd 
environmentálne normy kvality stanovené 
v časti A prílohy I k tejto smernici znížené 
o tieto faktory alebo aspoň na úrovni 
zistenej bežne dostupnou meracou 
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technikou:
a) od 22. decembra 2015 o faktor zníženia 
10;
b) od 22. decembra 2021 o faktor zníženia 
20;
c) od 22. decembra 2027 o faktor zníženia 
100;

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby boli environmentálne normy kvality 
pre prioritné nebezpečné látky v súlade i) s celkovým cieľom rámcovej smernice o vode 
zastaviť alebo postupne ukončiť emisie týchto látok a dosiahnuť takmer nulové koncentrácie 
pre prirodzene sa vyskytujúce látky v morskom prostredí a ii) s neistotou pri určovaní 
prahových hodnôt látok s nebezpečnými vlastnosťami, ako sú látky PBT alebo látky s 
vlastnosťami endokrinných disruptorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri určovaní environmentálnych noriem 
kvality s použitím „prístupu vyššieho 
rizika“ sa zohľadňujú úrovne prírodného 
pozadia.

Or. en

Odôvodnenie

Pri hodnotení prekročenia environmentálnych noriem kvality je potrebné zohľadniť 
prítomnosť látok prostredníctvom prirodzeného uvoľňovania (hodnoty pozadia). Pri revízii 
environmentálnych noriem kvality v zmysle prístupu vyššieho rizika je potrebné napríklad 
posúdiť prirodzene sa vyskytujúce hodnoty pozadia týkajúce sa kovov z geogénnych zdrojov, 
polyaromatiké uhľovodíky (látky PAH) z lesných požiarov atď. Inak by uvedené zistenia z 
uvedených prípadov viedli k opatreniam v oblasti vodného hospodárstva zo strany orgánov 
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presadzovania práva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Holger Krahmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Na zabezpečenie zosúladeného 
presadzovania smernice v členských 
štátoch Komisia prijíma delegovaný akt so 
záväznými pravidlami pre analytické 
metódy, ktoré sa majú používať.

Or. en

Odôvodnenie

Pre mnohé novo navrhnuté alebo revidované environmentálne normy kvality nie sú k 
dispozícii žiadne schválené skúšobné analytické metódy ani pravidlá odberu vzoriek. Najmä v 
súvislosti s plánovaným zoznamom sledovaných látok sa dá vytýčený cieľ dosiahnuť v 
zisteniach o potenciálne prítomných látkach len vtedy, ak sa vo všetkých členských štátoch 
uskutočnia zosúladené – t. j. porovnateľné – preskúmania. Pozri tiež smernicu 2009/90/ES 
„technické špecifikácie pre chemickú analýzu a sledovanie stavu vôd“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Eija-Riitta Korhola

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1a. Členské štáty uplatňujú 
environmentálne normy kvality pre látky 
uvedené pod číslami 5, 15, 20, 22, 23, 28 
a 34 až 48 počínajúc aktualizáciou plánov 
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vodohospodárskeho manažmentu v roku 
2021 s cieľom dosiahnuť dobrý chemický 
stav v súvislosti s týmito látkami 
najneskôr do roku 2027.

Or. en

Odôvodnenie

Keďže sa musí zabezpečiť konzistentnosť medzi rámcovou smernicou o vode a touto 
smernicou, malo by sa upresniť, že členské štáty začnú uplatňovať environmentálne normy 
kvality pre nové látky a aktualizované environmentálne normy kvality pre existujúce látky od 
ďalšej aktualizácie programov opatrení a plánov vodohospodárskeho manažmentu, ktorá sa 
uskutoční v roku 2021, s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav v súvislosti s týmito látkami 
najneskôr do roku 2027.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 4

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. V súvislosti s látkami, pri ktorých sa 
uplatňujú environmentálne normy kvality 
pre sediment a/alebo biotu, členské štáty 
monitorujú látku v príslušnej matrici aspoň 
raz za rok, pokiaľ technické poznatky 
a odborný posudok neoprávňujú zvoliť iný 
interval.

4. V súvislosti s látkami, pri ktorých sa 
uplatňujú environmentálne normy kvality 
pre sediment a/alebo biotu, členské štáty 
monitorujú látku v príslušnej matrici každé 
tri roky a považujú tento interval za 
pravidlo, pokiaľ technické poznatky 
a odborné posudky neoprávňujú zvoliť iný 
interval.

Or. sv

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zosúlaďuje navzájom odseky 4 a 6; v návrhu Komisie nie je 
jasné, ktorý interval sa plánuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Carl Schlyter
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 6 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Členské štáty zabezpečia na základe 
monitorovania stavu vody vykonávaného 
v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES 
analýzu dlhodobých trendov koncentrácií 
tých prioritných látok uvedených v 
časti A prílohy I, ktoré majú tendenciu 
akumulovať sa v sedimente a/alebo biote, 
pričom sa osobitná pozornosť venuje 
látkam pod číslom 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 
a 44. Za podmienok článku 4 smernice 
2000/60/ES prijmú opatrenia zamerané na 
zabezpečenie toho, aby sa takéto 
koncentrácie v sedimente a/alebo príslušnej 
biote výrazne nezvyšovali. 

Členské štáty zabezpečia na základe 
monitorovania stavu vody vykonávaného 
v súlade s článkom 8 smernice 2000/60/ES 
analýzu dlhodobých trendov koncentrácií 
tých prioritných látok uvedených v 
časti A prílohy I, ktoré majú tendenciu 
akumulovať sa v sedimente a/alebo biote, 
pričom sa osobitná pozornosť venuje 
látkam pod číslom 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 
18, 20, 21, 26, 28, 30, 34, 35, 36, 37, 43 
a 44. Za podmienok článku 4 smernice 
2000/60/ES prijmú opatrenia zamerané na 
zabezpečenie toho, aby sa takéto 
koncentrácie v sedimente a/alebo príslušnej 
biote postupne znižovali. 

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s požiadavkou článku 4 ods. 1 písm. a) bod iv) rámcovej smernice o vode by členské 
štáty mali prijať opatrenia na postupné znižovanie znečistenia z prioritných látok, ktoré sa 
podstatne líši od zabezpečenia len toho, aby sa výrazne nezvyšovali koncentrácie prioritných 
látok v sedimentoch alebo biote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 7

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

7. Komisia preskúma technický a vedecký 
pokrok vrátane záverov hodnotení rizík 
uvedených v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) 

7. Komisia preskúma technický a vedecký 
pokrok vrátane záverov hodnotení rizík 
uvedených v článku 16 ods. 2 písm. a) a b) 
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smernice 2000/60/ES a informácie 
o registrácii látok sprístupnené verejnosti 
podľa článku 119 nariadenia (ES) 
č. 1907/2006 a v prípade potreby navrhne 
revíziu ENK stanovených 
v časti A prílohy I k tejto smernici v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 294 
zmluvy a podľa harmonogramu 
ustanoveného v článku 16 ods. 4 smernice 
2000/60/ES. 

smernice 2000/60/ES a informácie 
o registrácii látok registrovaných podľa 
nariadenia (ES) č. 1907/2006 vrátane 
potenciálu difúznych emisií z použití vo 
výrobkoch a v prípade potreby navrhne 
revíziu ENK stanovených 
v časti A prílohy I k tejto smernici v súlade 
s postupom ustanoveným v článku 294 
zmluvy a podľa harmonogramu 
ustanoveného v článku 16 ods. 4 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje použitie VŠETKÝCH informácií poskytnutých v 
rámci nariadenia REACH orgánom, nielen údajov z verejnej databázy, ktorá je viac 
obmedzená. Jedným z cieľov nariadenia REACH vždy bolo podporovať lepšie vykonávanie 
právnych predpisov EÚ zlepšením informačnej bázy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. S cieľom zjednodušiť vykonávanie 
tejto smernice sa na základe existujúceho 
procesu vykonávania smernice 
2000/60/ES vypracujú technické 
usmernenia na odber vzoriek bioty 
a monitorovanie látok.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zaoberá nedostatočnými štandardizovanými 
metódami odberu vzoriek a analýzy nových látok. Vývoj noriem pre odber vzoriek a 
monitorovanie bioty je zdĺhavý a nákladný proces. V záujme efektívnosti, zníženia nákladov a 
vytvorenia porovnateľných údajov by Komisia mala podporiť členské štáty vydaním 



AM\919170SK.doc 43/107 PE496.330v04-00

SK

technických usmernení v rámci procesu vykonávania smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 – bod 2
Smernica 2008/105/ES
Článok 3 – odsek 8a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

8a. Komisia vypracuje usmernenia 
vrátane technických špecifikácií na 
uplatňovanie a monitorovanie 
environmentálnych noriem kvality v 
príslušnej matrici pre látky číslo 2, 5, 15, 
20, 23, 28, 34 až 45 s cieľom uľahčiť 
proces monitorovania týchto látok.

Or. en

Odôvodnenie

V súčasnosti neexistujú štandardizované analytické metódy pre všetky existujúce prioritné 
látky, ani pre nové látky. Vypracovanie vnútroštátnych noriem je dlhý a nákladný proces. 
Komisia by preto mala vypracovať usmernenia, aby sa medzi členskými štátmi zabezpečila 
porovnateľnosť údajov z monitorovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok 5a:
„Článok 5a

Kontrola prioritných látok, ktoré sú 
priemyselnými chemikáliami
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1. Pre všetky prioritné látky a prioritné 
nebezpečné látky, ktoré spadajú do rámca 
pôsobnosti nariadenia (ES) č. 1907/2006 
(REACH) a ktoré podľa názoru Komisie 
spĺňajú kritériá uvedené v článku 57 tohto 
nariadenia, Komisia požiada Európsku 
chemickú agentúru (ECHA), aby do [Ú. v. 
vložiť dátum: rok po nadobudnutí 
účinnosti smernice] v súlade s článkom 59 
ods. 2 alebo článkom 69 ods. 1 tohto 
nariadenia pripravila dokumentáciu, ak 
ju už nepripravila.
2. Pre všetky látky, ktoré podľa názoru 
Komisie nespĺňajú kritériá uvedené 
v článku 57 tohto nariadenia, Komisia 
požiada agentúru ECHA, aby do [Ú. v. 
vložiť dátum: rok po nadobudnutí 
účinnosti smernice] v súlade s článkom 69 
ods. 1 tohto nariadenia pripravila 
dokumentáciu, ak ju už nepripravila.
3. Ak údaje z monitorovania ukážu, že na 
zosúladenie so smernicou 2000/60/ES sú 
pre existujúce prioritné alebo prioritné 
nebezpečné látky potrebné ďalšie 
opatrenia na úrovni EÚ, Komisia prijme v 
súlade s odsekom 1 a 2 tohto článku 
opatrenia alebo preskúma autorizáciu 
udelenú v súlade s článkom 61 ods. 2 
nariadenia (ES) č. 1907/2006, alebo 
preskúma obmedzenie v súlade s článkom 
68 ods. 1 nariadenia (ES) č. 1907/2006, 
podľa toho, ktoré z nich sa uplatňuje.“

Or. en

Odôvodnenie

V rámci sektorových nástrojov je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad medzi cieľmi právnych 
predpisov v oblasti vody a príslušnými opatreniami na kontrolu znečisťovania. V prípade 
priemyselných chemikálií by uvedenie látky v zozname prioritných látok alebo dôkaz o 
prekročení environmentálnych noriem kvality po uvedení v zozname mali podnietiť vhodné 
následné opatrenia v rámci nariadenia REACH. Je to nevyhnutné na zabezpečenie prijatia 
opatrení potrebných na účinné dosahovanie cieľov rámcovej smernice o vode pri súčasnom 
dodržiavaní ustanovení nariadenia REACH.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3b (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3b. Vkladá sa tento článok 5b:
„Článok 5b

Kontrola prioritných látok, ktoré sú 
prípravkami na ochranu rastlín

1. Členské štáty preskúmajú do [Ú. v. 
vložiť dátum: rok po nadobudnutí 
účinnosti smernice] všetky povolenia 
výrobkov na základe nariadenia (ES) č. 
1107/2009 pre prípravky na ochranu 
rastlín obsahujúce prioritné látky v súlade 
s článkom 44 tohto nariadenia v záujme 
zabezpečenia ich súladu s cieľmi 
smernice 2000/60/ES. 
2. Členské štáty do jedného roka po
uverejnení údajov z monitorovania 
preskúmajú príslušné autorizácie udelené 
prípravkom na ochranu rastlín 
obsahujúcim existujúcu prioritnú látku 
na základe nariadenia (ES) č. 1107/2009 
v súlade s článkom 48 tohto nariadenia, 
ak údaje z monitorovania ukážu, že pre 
zosúladenie s cieľmi smernice 2000/60/ES 
sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni 
EÚ.
3. Za prioritné nebezpečné látky sa 
považujú látky, ktoré nespĺňajú kritériá 
uvedené v bodoch 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 
3.7.2 alebo 3.8.2 prílohy II k tomuto 
nariadeniu.
4. Prekročenie environmentálnych noriem 
kvality sa považuje za neprijateľný vplyv 
na životné prostredie v súlade s článkom 4 
ods. 3 písm. e) bod i) tohto nariadenia.“

Or. en
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Odôvodnenie

V rámci sektorových nástrojov je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad medzi cieľmi a ENK 
právnych predpisov v oblasti vody a primeranými opatreniami na kontrolu znečisťovania. V 
prípade pesticídov by uvedenie látky v zozname prioritných látok malo podnietiť vhodné 
následné opatrenia v rámci nariadenia o pesticídoch. Je to nevyhnutné na zabezpečenie 
účinného prijímania opatrení potrebných na zosúladenie so smernicou o vode pri súčasnom 
dodržiavaní ustanovení predpisov o pesticídoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3c (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3c. Vkladá sa tento článok 5c:
„Článok 5c

Kontrola prioritných látok, ktoré sú 
biocídnymi výrobkami

1. Členské štáty alebo Komisia, v prípade 
autorizácie Únie, preskúmajú do [Ú. v. 
vložiť dátum: rok po nadobudnutí 
účinnosti smernice] všetky autorizácie 
udelené na základe nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 528/2012 z 22. mája 2012 
o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na 
trhu a ich používaní1 v súlade s článkom 
48 tohto nariadenia pre biocídne výrobky 
obsahujúce prioritné látky v záujme 
zabezpečenia ich súladu s cieľmi 
smernice 2000/60/ES.
2. Členské štáty alebo Komisia, v prípade 
autorizácie Únie, do jedného roka po 
uverejnení údajov z monitorovania 
preskúmajú príslušné autorizácie udelené 
existujúcej prioritnej látke na základe 
nariadenia (ES) č. 528/2012 v súlade 
s článkom 48 tohto nariadenia, ak údaje 
z monitorovania ukážu, že pre zosúladenie 
s cieľmi smernice 2000/60/ES sú potrebné 
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ďalšie opatrenia na úrovni EÚ.
3. Za prioritné nebezpečné látky sa 
považujú látky, ktoré spĺňajú jednu z 
podmienok vylúčenia vymedzených v 
článku 5 ods. 1) tohto nariadenia.
4. Prekročenie environmentálnych noriem 
kvality sa považuje za neprijateľný vplyv 
na životné prostredie v súlade s článkom 
19 ods. 1 písm. e) bod iv) tohto 
nariadenia.“
____________________
Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci sektorových nástrojov je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad medzi cieľmi a ENK 
právnych predpisov v oblasti vody a primeranými opatreniami na kontrolu znečisťovania. V 
prípade biocídov by uvedenie látky v zozname prioritných látok malo podnietiť vhodné 
následné opatrenia v rámci nariadenia o pesticídoch. Je to nevyhnutné na zabezpečenie 
účinného prijímania opatrení potrebných na zosúladenie so smernicou o vode pri súčasnom 
dodržiavaní ustanovení právneho predpisu o biocídoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3d (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3d. Vkladá sa tento článok 5d:
„Článok 5d

Kontrola prioritných látok 
v priemyselných emisiách

V prípade prioritných látok, ktoré spadajú 
do rozsahu pôsobnosti smernice 
Európskeho parlamentu a Rady 
2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 
o priemyselných emisiách (integrovaná 
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prevencii a kontrola znečisťovania 
životného prostredia)1, pri ktorých článok 
10 smernice 2000/60/ES predpokladá 
uplatňovanie limitných hodnôt emisií 
a kontrolu emisií na základe najlepších 
dostupných technológií, Komisia zaradí 
posúdenie údajov z monitorovania 
získaných podľa smernice 2000/60/ES do 
svojho pravidelného preskúmania 
primeranosti týchto hodnôt a technológií. 
Ak sú potrebné zlepšenia, mali by sa 
prijať vhodné legislatívne opatrenia 
v súlade s článkom 73 ods. 1 tejto 
smernice.“
___________________
Ú. v. EÚ L 334, 17.12.10, s. 17.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci sektorových nástrojov je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad medzi cieľmi rámcovej 
smernice o vode a príslušnými opatreniami na kontrolu znečisťovania. V prípade 
priemyselných emisií by uvedenie látky v zozname prioritných látok, ako aj údaje získané z 
monitorovania mali podnietiť vhodné následné opatrenia v rámci smernice o priemyselných 
emisiách . Je to nevyhnutné na zabezpečenie prijatia opatrení potrebných na účinné 
dosahovanie cieľov rámcovej smernice o vode pri súčasnom dodržiavaní ustanovení smernice 
o priemyselných emisiách.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3e (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3e. Vkladá sa tento článok 5e:
„Článok 5e

Kontrola prioritných látok, ktoré sa 
používajú ako farmaceutické výrobky

1. V prípade prioritných látok, ktoré 
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spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 
2001/83/ES Európskeho parlamentu a 
Rady zo 6. novembra 2001, ktorou sa 
ustanovuje zákonník Spoločenstva o 
humánnych liekoch1, členské štáty do 
jedného roka po nadobudnutí účinnosti 
smernice posúdia, či súhrn charakteristík 
výrobku, ako aj písomná informácia pre 
pacienta vzbudia dostatočnú pozornosť na 
to, aby prispeli k účinnému dosahovaniu 
cieľov tejto smernice. V prípade 
prioritných látok, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 
726/2004 z 31. marca 2004, ktorým sa 
stanovujú postupy Spoločenstva pri 
povoľovaní liekov na humánne použitie a 
na veterinárne použitie a pri vykonávaní 
dozoru nad týmito liekmi a ktorým sa 
zriaďuje Európska agentúra pre lieky2, 
Komisia do jedného roka po nadobudnutí 
účinnosti smernice na základe stanoviska 
Európskej agentúry pre lieky posúdi, či 
súhrn charakteristík výrobku, ako aj 
písomná informácia pre pacienta vzbudia 
dostatočnú pozornosť na to, aby prispeli 
k účinnému dosahovaniu cieľov tejto 
smernice. V záujme zabezpečenia 
transparentnosti sa v rámci 
farmaceutických právnych predpisov 
uverejní hodnotenie environmentálnych 
rizík prioritných látok.
2. Členské štáty alebo Komisia, v prípade 
autorizácie Únie, do jedného roka po 
uverejnení údajov z monitorovania 
preskúmajú príslušné autorizácie udelené 
farmaceutickým látkam alebo výrobkom 
obsahujúcim existujúcu prioritnú látku, 
ak údaje z monitorovania ukážu, že pre 
zosúladenie s cieľmi smernice 2000/60/ES 
sú potrebné ďalšie opatrenia na úrovni 
EÚ.
3. V prípade prioritných látok, ktoré 
spadajú do rozsahu pôsobnosti smernice 
2001/83/ES alebo nariadenia (ES) č. 
726/2004, Komisia podporí členské štáty v 
tom, aby uvažovali o viazaní 
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farmaceutických výrobkov, ktoré ich 
obsahujú, na lekársky predpis.
4. Členské štáty predložia Komisii do 
jedného roka po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice správu, že zaviedli vhodné 
systémy zberu nepoužitých liečiv alebo 
liekov, ktorým uplynul čas použiteľnosti, 
v súlade s článkom 127b smernice 
2001/83/ES.“
______________
Ú. v. ES L 311, 28.11.2001, s. 67.
Ú. v. EÚ L 136, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

V rámci sektorových nástrojov je naliehavo potrebné dosiahnuť súlad medzi cieľmi a ENK 
právnych predpisov v oblasti vody a primeranými opatreniami na kontrolu znečisťovania. V 
prípade farmaceutických výrobkov by uvedenie látky v zozname prioritných látok malo 
podnietiť vhodné následné opatrenia v rámci farmaceutických právnych predpisov. Je to 
nevyhnutné na zabezpečenie účinného prijímania opatrení potrebných na zosúladenie so
smernicou o vode pri súčasnom dodržiavaní ustanovení farmaceutických právnych predpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Andrea Zanoni

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 5e (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok 5a:
„Článok 5a

Kontrolné opatrenia
1. V prípade látok určených ako prioritné 
látky a prioritné nebezpečné látky uvedené 
v tejto smernici Komisia zabezpečí prijatie 
kontrolných opatrení v súlade s platnými 
právnymi predpismi Európskej únie, ako 
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sa ustanovuje v týchto odsekoch. 
2. V prípade všetkých prioritných 
nebezpečných látok, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 
1907/2006, Komisia do troch mesiacov od 
nadobudnutia účinnosti tejto smernice 
požiada Európsku chemickú agentúru 
(ECHA), aby pripravila dokumentáciu v 
súlade s prílohou XV s cieľom zaradiť 
látky do zoznamu kandidátskych látok .
3. V záujme znižovania emisií zo zariadení 
v súlade s požiadavkami stanovenými 
smernicou Európskeho parlamentu 
a Rady 2010/75/EÚ z 24. novembra 2010 
o priemyselných emisiách (integrovaná 
prevencia a kontrola znečisťovanie 
životného prostredia)1 v prípadoch, 
v ktorých úrovne emisií vyprodukovaných 
s prijatím najlepších dostupných 
technológií, ktoré nepostačujú na to, aby 
spĺňali environmentálne normy kvality, 
Komisia zabezpečí prijatie vhodných 
opatrení, ktoré budú jasne zahrnuté do 
referenčných dokumentov (BREF).
4. V prípade látok určených ako prioritné 
nebezpečné látky, ktoré sú uvedené v tejto 
smernici a spadajú do rozsahu účinnosti 
nariadenia (ES) č. 528/2012, Komisia 
zabezpečí prijatie kontrolných opatrení v 
súlade s platnými právnymi predpismi 
Európskej únie. Predovšetkým:
a) komisia do 31. decembra 2019 
zabezpečí, aby sa na základe článku 15 
nariadenia (ES) č. 528/2012 preskúmali 
všetky povolenia vydané pre účinné látky 
v Európskej únii;
b) komisia do 31. decembra 2019 
zabezpečí, aby sa na tieto látky vzťahovali 
podmienky vylúčenia uvedené v článku 5 
a aby sa nemohli schváliť, kým nebudú 
splnené podmienky uvedené v odseku 2 
písm. a);
c) do roku 2019 členské štáty prijmú 
ochranné opatrenia uvedené v článku 7 
ods. 2 tohto nariadenia.
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5. V prípade látok určených ako prioritné 
látky a prioritné nebezpečné látky, ktoré 
sú uvedené v tejto smernici a spadajú do 
rozsahu účinnosti nariadenia (ES) č. 
1107/2009, členské štáty a Komisia 
zabezpečia prijatie kontrolných opatrení 
ustanovených v tomto nariadení. 
Predovšetkým:
a) do 12 mesiacov po uvedení akejkoľvek 
prioritnej látky na trh sa musí uskutočniť 
nové hodnotenie a obnovenie povolenia 
látky s cieľom zabezpečiť postupné 
znižovanie emisií, ktoré sa dostávajú do 
vody;
b) v prípade prioritných nebezpečných 
látok nové hodnotenie musí zabezpečiť, 
aby sa látka nahradila inými systémami 
na kontrolu škodlivých organizmov. Ak 
tieto systémy nie sú zatiaľ dostatočne 
účinné, môže sa uvažovať o dočasnom 
povolení len pre uzavreté systémy, ktoré 
neprodukujú emisie, ktoré sa dajú zistiť v 
ovzduší, vode alebo pôde;
c) od 1. januára 2020 sa zrušia všetky 
opatrenia povoľujúce pesticídy určené 
ako prioritné nebezpečné látky a po tomto 
dátume sa pre tieto látky nebudú vydávať 
nové povolenia.“
____________________
1 Ú. v. EÚ L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. it

Odôvodnenie

Smernica 2000/60/ES požaduje od Komisie, aby navrhla opatrenia na zníženie emisií 
prioritných látok a odstránenie emisií prioritných nebezpečných látok. V tejto súvislosti je 
žiaduce a ekonomicky efektívne používať regulačné nástroje, ktoré sú v EÚ už v platnosti: 
nariadenie REACH, smernicu o priemyselných emisiách a normy pre biocídy a pesticídy. 
Tieto nástroje vytvárajú rovnaké podmienky pre oblasť priemyslu, pričom znižujú zaťaženie 
členských štátov a náklady pre užívateľov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)
Smernica 2008/105/ES 
Článok 5a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok 5a:
„Článok 5a

Kontrolné opatrenia
1. V prípade látok určených ako prioritné 
látky alebo prioritné nebezpečné látky 
v súlade so smernicou 2000/60/ES 
Európska komisia zabezpečí prijatie 
kontrolných opatrení, ktoré sú ustanovené 
podľa platných právnych predpisov 
Európskej únie, okrem iného:
a) v prípade látok, ktoré spadajú do 
rozsahu pôsobnosti nariadenia (ES) č. 
1907/2006, Komisia v súlade s článkom 57 
písm. f) tohto nariadenia požiada 
Európsku chemickú agentúru (ECHA), 
aby pripravila dokumentáciu pre prípadné 
zaradenie látky do prílohy XIV. 
Dokumentácia sa môže obmedziť na 
odkaz na položku v prílohe I k tejto 
smernici;
b) v prípade týchto prioritných látok alebo 
prioritných nebezpečných látok, kde je 
najmä riziko emisií z dovezeného tovaru, 
Európska komisia predloží návrh na 
obmedzenie v súlade s článkom 68 ods. 1 
nariadenia (ES) č. 1907/2006.
2. V prípade látok určených v súlade s 
touto smernicou ako prioritné látky a 
prioritné nebezpečné látky, ktoré spadajú 
do rozsahu účinnosti nariadenia (ES) č. 
1107/2009, členské štáty a Európska 
komisia zabezpečia prijatie kontrolných 
opatrení, okrem iného:
a) v prípade prioritných látok sa novým 
hodnotením alebo obnovením autorizácie 
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zabezpečí, aby sa postupne znižovali 
emisie, ktoré sa dostávajú do vody;
b) v prípade prioritných nebezpečných 
látok sa novým hodnotením zabezpečí 
náhrada látky. Ak nie sú k dispozícii 
alternatívne riešenia, môže sa udeliť 
povolenie s platnosťou na obmedzenú 
dobu a pre uzavreté systémy;
c) od 1. januára 2020 sa zrušia všetky 
povolenia pesticídov určených ako 
prioritné nebezpečné látky a s účinnosťou 
od tohto dátumu sa nesmú vydávať nové 
povolenia. 
3. V prípade látok určených v súlade 
s touto smernicou ako prioritné látky 
a prioritné nebezpečné látky, ktoré 
spadajú do rozsahu pôsobnosti nariadenia 
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 
č. 528/2012 z 22. mája 2012 
o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na 
trhu a ich používaní1, členské štáty 
a Európska komisia zabezpečia, aby sa 
s platnosťou od 1. septembra 2013 
neudeľovali povolenia, ak nebudú 
splnené podmienky uvedené v článku 5 
ods. 2 tohto nariadenia.“

_____________________
1 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

V súlade s rámcovou smernicou o vode Európsky parlament a Rada prijmú konkrétne 
opatrenia proti znečisťovaniu vôd jednotlivými znečisťujúcimi látkami alebo skupinami týchto 
látok a Komisia predloží návrhy na kontrolu postupného znižovania vypúšťaní, emisií a 
únikov prioritných látok, a najmä na zastavenie alebo postupné ukončenie vypúšťaní, emisií a 
únikov prioritných nebezpečných látok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Christofer Fjellner

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)
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Smernica 2008/105/ES 
Článok 7 – odsek 2a, 2b, 2c a 2d (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. K článku 7 sa dopĺňajú tieto odseky:
„2a. V prípade prioritných nebezpečných 
látok, ktoré sú zaradené do prílohy X k 
smernici 2000/60/ES a ktoré sa ešte 
vyrábajú alebo dovážajú do EÚ, pripraví 
Komisia do 18 mesiacov od ich zaradenia 
legislatívne návrhy zabezpečujúce 
postupné ukončenie výroby, predaja 
a použitia okrem iného prostredníctvom 
autorizácie alebo obmedzenia výroby, 
uvádzania na trh a používania v rámci 
nariadenia (ES) č. 1907/2006, povolenia 
aktívnych látok v rámci nariadenia o 
prípravkoch na ochranu rastlín alebo 
nariadenia o biocídoch, alebo iných 
príslušných opatrení.
2b. V prípade prioritných nebezpečných 
látok, ktoré sú zaradené do prílohy X 
k smernici 2000/60/ES a ktoré sa ešte 
vyrábajú alebo dovážajú do EÚ 
a pri ktorých sa nedosiahla primeraná 
kontrola rizika pre vodné prostredie, 
pripraví Komisia do 18 mesiacov od ich 
zaradenia legislatívne návrhy, ktoré 
zabezpečia postupné znižovanie 
znečisťovania okrem iného, podľa 
potreby, prostredníctvom autorizácie 
alebo obmedzenia výroby, uvádzania na 
trh a používania v rámci nariadenia (ES) 
č. 1907/2006, povolenia aktívnych látok 
v rámci nariadenia (ES) č. 1107/2009 
alebo nariadenia Európskeho parlamentu 
a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 
o sprístupňovaní biocídnych výrobkov na 
trhu a ich používaní1, alebo iných 
príslušných opatrení.
2c. Komisia do 1. decembra 2013 
uskutoční preskúmanie s cieľom 
navrhnúť podľa potreby zmeny 
a doplnenia pre ďalšiu spoločnú akciu 
a posilnenie prepojenia medzi smernicou 
2000/60/ES a ostatnými legislatívnymi 
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aktmi s významom pre ochranu vodného 
prostredia.
2d. Komisia uskutoční preskúmanie do 1. 
decembra 2013 s cieľom navrhnúť podľa 
potreby zmeny a doplnenia tejto smernice 
na riešenie rizík, ktoré predstavujú účinky 
vyplývajúce z kombinácie.“

_____________________
1 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 3a (nový)
Smernica 2008/105/ES 
Článok 7a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3a. Vkladá sa tento článok 7a:
„Článok 7a
Koordinácia

1. Komisia zabezpečí vysoký stupeň 
koordinácie medzi výborom zriadeným 
podľa článku 21 ods. 1 smernice 
2000/60/ES a výbormi a orgánmi 
zriadenými v rámci právnych predpisov 
Únie, ktoré sú uvedené v prílohe II a 
týkajú sa hodnotenia, posudzovania, 
autorizácie alebo iného preskúmania 
vzájomne významných látok alebo skupín 
látok.
2. Táto koordinácia zabezpečí primerané 
hodnotenie rizika pre vodné prostredie 
alebo prostredníctvom vodného prostredia 
v záujme dosiahnutia cieľov stanovených 
v článku 4 smernice 2000/60/ES 
a zavedenia opatrení a kontrol 
vypúšťania, emisií a únikov látok 
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s cieľom zmierniť tieto riziká v súlade 
s právnymi predpismi uvedenými v prílohe 
II.
3. Elektronickou formou sa sprístupnia 
verejnosti látky alebo skupiny látok, 
v prípade ktorých sa zistilo významné 
riziko pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia, 
alebo pre ktoré sa určili opatrenia 
a zaviedli kontroly vypúšťania, emisií 
a únikov uvedené v odseku 2.
4. Komisia je v súlade s článkom 10 
splnomocnená prijímať delegované akty 
týkajúce sa koordinácie uvedenej v odseku 
1.“

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222 k prílohe IIa (nový))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu. Pravidelné 
preskúmania by mali umožniť na základe 
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vedeckých údajov upraviť normy kvality, 
ktoré sa uplatňujú na látky uvedené v 
zozname, alebo odstrániť ich zo zoznamu. 
Ak preskúmanie ukáže, že látka uvedená 
ako prioritná látka v prílohe X k smernici 
2000/60/ES nepredstavuje významné 
riziko pre vodné prostredie v súlade 
s článkom 16 ods. 2, Komisia by mala 
navrhnúť, aby sa táto látka odstránila 
z prílohy X.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu, alebo v prípade 
potreby na odstránenie určitých 
prioritných látok z prílohy X.

Or. en

Odôvodnenie

Preskúmanie zoznamu prioritných látok by malo tiež umožniť v odôvodnených prípadoch 
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vylúčiť látky zo zoznamu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu. Pri odvodení 
hodnoty ENK by sa mala pre jednotlivé 
látky zaradiť kombinovaná úroveň 
neistoty 100.

Or. en

Odôvodnenie

Ak sa nepozná presné zloženie zmesi, je doplnenie dodatočného faktora neistoty 
najpragmatickejším spôsobom posúdenia účinkov zmesi. Súčasné faktory neistoty 
nezohľadňujú toxicitu zmesí a stanovenie noriem kvality pre látky jednotlivo nemá pre 
environmentálne zmesi v reálnom živote zmysel.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Carl Schlyter
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu. Pri stanovení ENK 
Komisia zohľadní kombináciu účinku.

Or. en

Odôvodnenie

Zatiaľ sa ENK pre prioritné látky stanovujú na individuálnom základe – ako keby boli 
jedinými látkami prítomnými vo vode. Väčšinou však bude vo vode prítomných súčasne 
niekoľko látok, čo môže viesť ku kumulatívnemu, či dokonca synergickému účinku. Táto 
kombinácia účinku sa pri stanovení ENK musí zohľadniť, inak hrozí riziko, že ENK nebudú 
dostatočne ochranné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
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preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu. Táto správa 
preskúma opatrenia prijaté na úrovni 
Únie a v členských štátoch a posúdi, či 
tieto opatrenia dosahujú normy kvality 
pre prioritné látky alebo cieľ zastavenia 
prioritných nebezpečných látok. Komisia v 
prípade potreby pripojí k tejto správe 
príslušné návrhy konkrétnych opatrení na 
dosiahnutie noriem kvality a cieľa 
zastavenia spolu s priebežnými 
harmonogramami. Prvé preskúmanie 
a hodnotenie opatrení sa predloží 
Európskemu parlamentu a Rade do 31. 
decembra 2013.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 

Komisia podá Európskemu parlamentu 
a Rade správu o výsledkoch pravidelného 
preskúmania prílohy X k smernici 
2000/60/ES, ako je ustanovené v článku 16 
ods. 4 uvedenej smernice. K správe 
v prípade potreby priloží príslušné návrhy, 
najmä návrhy na identifikáciu nových 
prioritných látok alebo prioritných 
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nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu.

nebezpečných látok alebo na identifikáciu 
určitých prioritných látok ako prioritných 
nebezpečných látok, ako aj návrhy na 
určenie príslušných environmentálnych 
noriem kvality pre povrchové vody, 
sediment alebo biotu. Správa a príslušné 
návrhy zdokumentujú a prípadne 
zabezpečia súlad so všetkými existujúcimi 
autorizáciami a hodnoteniami podľa 
ustanovení nariadenia Európskeho 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, 
nariadenia (ES) č. 1107/2009 a so 
smernicami Európskeho parlamentu a 
Rady 98/8/ES, 2001/82/ES a 2001/83/ES. 
Komisia vypracuje usmernenie a navrhne 
transparentné postupy a jednotné kritériá, 
ktoré sa majú použiť na určenie 
prioritných nebezpečných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Musí sa zabezpečiť súlad s existujúcimi povoleniami a hodnoteniami podľa právnych 
predpisov pre jednotlivé odvetvia. Výber prioritnej nebezpečnej látky by sa mal uskutočniť 
podľa jasných a transparentných postupov a kritérií, ktoré sú v súlade s právnymi predpismi 
platnými pre jednotlivé odvetvia, so zapojením všetkých príslušných odborníkov a 
zainteresovaných strán, ako je ustanovené v článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1a (nový) 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia stanoví kritériá výberu 
prioritných nebezpečných látok, ktoré :
– vychádzajú z kritérií vymedzujúcich 
perzistentnosť, bioakumulatívnosť a 
toxicitu vo vode a usadeninách, ako sa 
uvádza v príslušných právnych predpisoch 
Spoločenstva prípadne v právnych 
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predpisoch Spoločenstva pre príslušnú 
látku alebo v príslušných medzinárodných 
dohodách, a
– vyžadujú predloženie dôkazu z 
monitorovania rozsiahlej expozície 
životného prostredia vrátane zistení z 
monitorovania aspoň v 10 členských 
štátoch, v ktorých je aspoň 5 % vzoriek 
v aspoň 5 členských štátoch na úrovniach, 
ktoré vyvolávajú obavy z ekotoxického 
hľadiska.

Or. en

Odôvodnenie

Postup výberu PNL musí pri vymedzovaní vlastností látok PBT zabezpečiť úplnú zhodu s 
právnymi predpismi. Keďže dôsledky zaradenia PNL do zoznamu sú závažné, je ďalej 
potrebné, aby sa dokázal skutočný význam pre EÚ a rozsiahla expozícia účinkom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia pri určovaní prioritných 
nebezpečných látok predloží dôkaz EÚ a 
preukáže význam z ekotoxického 
hľadiska. Komisia stanoví kritériá výberu 
PNL, ktoré zohľadňujú kritériá 
vymedzujúce perzistentnosť, 
bioakumulatívnosť a toxicitu vo vode 
a usadeninách, ako sa uvádza v 
príslušných právnych predpisoch EÚ 
prípadne v právnych predpisoch EÚ pre 
príslušnú látku, alebo v príslušných 
medzinárodných dohodách

Or. en
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Odôvodnenie

Výber PNL vychádza z príslušných právnych predpisov (napr. nariadenia REACH, noriem 
pre pesticídy, biocídy), rámcových právnych predpisov alebo z medzinárodných dohôd, v 
ktorých sú stanovené úrovne toxicity a expozície.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 4
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1b (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

V prípade látok, ktoré sú zaradené do 
zoznamu sledovaných látok v súlade 
s článkom 8b a v prípade ktorých sú po 12 
mesiacoch monitorovania aspoň v 10 
členských zistenia s aspoň 5 % vzoriek, 
ktoré majú úrovne vzbudzujúce obavy z 
ekotoxického hľadiska, by sa malo 
uvažovať o možnom zaradení ako 
prioritné látky alebo prioritné nebezpečné 
látky.

Or. en

Odôvodnenie

V prípade látok na zozname sledovaných látok, u ktorých sa dokáže skutočný význam pre EÚ 
a rozsiahla expozícia účinkom, by sa malo uvažovať o prípadnom určení ako prioritné látky 
alebo prioritné nebezpečné látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prezentovať informácie o chemickom 
stave oddelene od stavu v prípade 
ostatných látok v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vypracovaných podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES bez toho, aby bola dotknutá 
platnosť požiadaviek uvedených v oddiele 
1.4.3 prílohy V k tejto smernici týkajúcich 
sa prezentácie celkového chemického 
stavu, a/alebo

a) prezentovať informácie o chemickom 
stave týchto látok, ako aj v prípade 
ostatných látok oddelene v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vypracovaných podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES bez toho, aby bola dotknutá 
platnosť požiadaviek uvedených v oddiele 
1.4.3 prílohy V k tejto smernici týkajúcich 
sa prezentácie celkového chemického 
stavu, a/alebo

Or. en

Odôvodnenie

Nemalo by byť možné uviesť oddelene len informácie o chemickom stave ubikvitných látok 
PBT, ale aj ostatných látok, aby bolo možné ukázať pokrok, ktorý sa dosiahol jednotlivo v 
súvislosti s týmito látkami. Malo by sa to uskutočniť bez toho, aby tým bola dotknutá 
povinnosť ukázať tiež celkový chemický stav, ako je stanovené v bode 1.4.3 prílohy V.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno a

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

a) prezentovať informácie o chemickom 
stave oddelene od stavu v prípade 
ostatných látok v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vypracovaných podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES bez toho, aby bola dotknutá 
platnosť požiadaviek uvedených v oddiele 
1.4.3 prílohy V k tejto smernici týkajúcich 
sa prezentácie celkového chemického 
stavu, a/alebo

a) pripraviť ďalšie mapy znázorňujúce 
vzdialenosť od cieľa, ktoré prezentujú
informácie o chemickom stave oddelene od 
stavu v prípade ostatných látok v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vypracovaných podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES bez toho, aby bola dotknutá 
platnosť požiadaviek uvedených v oddiele 
1.4.3 prílohy V k tejto smernici týkajúcich 
sa prezentácie celkového chemického 
stavu, a/alebo

Or. de
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Odôvodnenie

V dôsledku uplatňovania zásady „jeden bod za celok“ je možné, aby boli zahrnuté látky, ktoré 
si vyžadujú opatrenia na úrovni EÚ. Mali by sa preto pripraviť ďalšie mapy zobrazujúce 
chemický stav každej z látok, u ktorých sa zistilo prekročenie environmentálnych noriem 
kvality, ktoré však nebude možné dostatočne ďalej znížiť, či už na vnútroštátnej úrovni alebo v 
rámci EÚ. U týchto máp sa navrhuje znázornenie vzdialenosti od cieľa.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 2 – bod 5
Smernica 2008/105/ES
Článok 8 – odsek 1 – písmeno b

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

b) monitorovať menej intenzívne než sa 
vyžaduje pre prioritné látky v súlade 
s článkom 3 ods. 4 tejto smernice 
a prílohy V k smernici 2000/60/ES za 
predpokladu, že monitorovanie je 
reprezentatívne a že už existuje štatisticky 
robustná základná úroveň týkajúca sa 
prítomnosti týchto látok vo vodnom 
prostredí, ktorá sa vzťahuje prinajmenšom 
na jeden šesťročný plánovací cyklus 
vodohospodárskeho manažmentu povodia.

b) monitorovať menej intenzívne než sa 
vyžaduje pre prioritné látky v súlade 
s článkom 3 ods. 4 tejto smernice 
a prílohy V k smernici 2000/60/ES za 
predpokladu, že monitorovanie je 
reprezentatívne a že už existuje štatisticky 
robustná základná úroveň týkajúca sa 
prítomnosti týchto látok vo vodnom 
prostredí, ktorá sa vzťahuje prinajmenšom 
na jeden šesťročný plánovací cyklus 
vodohospodárskeho manažmentu povodia. 
Monitorovanie sa môže uskutočniť iba 
raz za plánovací cyklus, ak sa nezvýši 
koncentrácia a vývoj týchto látok sa 
zaznamenáva počas prvých 6 rokov.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme znižovania nákladov na monitorovanie by sa členským štátom malo umožniť ďalšie 
zníženie monitorovanie látok v prípadoch, keď sa počas prvých 6 rokov nezvýšila 
koncentrácia ani trend.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Holger Krahmer
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – nadpis

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok Zoznam monitorovaných látok
(Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa 
týka celého textu. Prijatie tohto 
pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu 
bude vyžadovať príslušné zmeny v celom 
texte.)

Or. en

Odôvodnenie

Navrhnutý mechanizmus by sa mal pre jednoznačnosť nazvať namiesto zoznamu sledovaných 
látok zoznamom monitorovaných látok, ktorý presne vyjadruje, čoho sa týka, aby sa zabránilo 
nesprávnemu pochopeniu a nesprávnej publicite látok na zozname. Formulácia „zoznam 
sledovaných látok“ vyvoláva nesprávny dojem, že látky na zozname predstavujú pre životné 
prostredie významné riziko na úrovni EÚ. To sa však nemusí týkať všetkých látok na zozname 
monitorovaných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok, pre ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť budúci postup určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES.

Komisia po porade s členskými štátmi 
a príslušnými zainteresovanými stranami 
vypracuje zoznam sledovaných látok, pre 
ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť budúci postup určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES. Výber látok 
na zaradenie do zoznamu sledovaných 
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látok vrátane prvého zoznamu 
sledovaných látok sa bude zakladať na 
objektívnych vedeckých kritériách v 
súlade s ustanoveniami tohto článku.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zabrániť nákladom na potenciálne zbytočné monitorovanie a zabezpečiť, aby 
zhromaždené údaje mohli slúžiť pre postup určovania látok ako prioritných látok alebo 
prioritných nebezpečných látok. Preto je potrebné, aby postup výberu látok, ktorý vykonávajú 
vedeckí odborníci a ktorý je založený na objektívnych kritériách, zabezpečil, že látky, u 
ktorých sa predpokladá zaradenie do prvého zoznamu sledovaných látok, sú výsledkom 
správneho postupu výberu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok, pre ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť budúci postup určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES.

Komisia v spolupráci so všetkými 
príslušnými zainteresovanými stranami
vypracuje zoznam sledovaných látok, pre 
ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť spolu s údajmi z monitorovania z 
programov podľa článku 5 a 8 smernice 
2000/60/ES budúci postup určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ESS.

Or. en

Odôvodnenie

Ako sa uviedlo predtým, články 5 a 8 smernice 2000/60 vďaka spolupráci medzi členskými 
štátmi a zainteresovanými stranami už poskytujú cenné informácie o ekologickom a 
chemickom stave vôd v EÚ, ktoré sa majú použiť na účely zoznamu sledovaných látok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok, pre ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť budúci postup určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES.

Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok, pre ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania s cieľom podporiť budúci 
postup určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných látok 
v súlade s článkom 16 ods. 2 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie tohto zoznamu sledovaných látok bude ďalší faktor znamenajúci náklady, preto 
je v tejto etape vhodnejšie dobrovoľné vykonávanie. Návrh Komisie zaradiť 10 látok do 
zoznamu sledovaných látok by znamenal pre členské štáty vysoké náklady. Na začatie 
vykonávania je oveľa vhodnejší nižší počet látok, ktorý sa môže upraviť v neskoršej etape 
vykonávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre 
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každú látku v ňom bude uvedená 
monitorovacia matrica. Látky sa vyberajú 
spomedzi tých látok, v prípade ktorých 
dostupné informácie naznačujú, že by 
mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

každú látku v ňom bude uvedená 
monitorovacia matrica. Látky sa vyberajú 
v súlade s transparentnými a objektívnymi 
kritériami z nových znečisťujúcich látok
a spomedzi tých látok, v prípade ktorých 
dostupné informácie naznačujú, že by 
mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia a že 
na účely určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných 
látok nie sú k dispozícii dostatočné údaje 
z monitorovania. Komisia pri výbere látok 
do zoznamu sledovaných látok zohľadňuje 
všetky dostupné informácie vrátane 
výsledkov postupu určovania látok ako 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok uskutočneného 
v rámci prípravy tejto smernice,
výskumných projektov, programov 
členských štátov na charakterizáciu 
a monitorovanie podľa článkov 5 a 8 
smernice 2000/60/ES a informácií 
o výrobných objemoch, spôsoboch 
používania, koncentrácií a prirodzeného 
výskytu v životnom prostredí a účinkoch 
vrátane výsledkov a rozsiahleho 
hodnotenia rizika na základe všeobecne 
prijatých, overených postupov a 
vedeckých údajoch získaných 
z najnovších štúdií po zohľadnení 
vedecko-technického pokroku 
a medzinárodne stanovených usmernení 
(ako sú usmernenia OECD, GLP),
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Len jednotlivé látky by sa mali monitorovať na základe svojich jedinečných fyzikálno-
chemických vlastností. Výber látok sa musí uskutočniť v súlade s objektívnymi a 
transparentnými kritériami. Účelom zoznamu sledovaných látok je získať poznatky o látkach, 
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ktoré sa bežne nemonitorujú, preto by sa mal zahrnúť odkaz na nové znečisťujúce látky. Na 
vypracovanie prvého zoznamu sledovaných látok by sa mali použiť existujúce údaje získané 
pri príprave tohto návrhu. Je dôležité posúdiť riziko, ktoré predstavujú látky, podľa 
najvyšších noriem s použitím metódy zhromažďovania zosúladených údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Zoznam sledovaných látok bude obsahovať 
v ľubovoľnom danom čase najmenej 
25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Uprednostniť by sa mali tie látky, ktorých 
údaje z monitorovania, ktoré sú 
k dispozícii na účely určovania látok ako 
prioritné látky alebo prioritné nebezpečné 
látky, nie sú dostatočné. Komisia pri 
výbere látok do zoznamu sledovaných 
látok zohľadňuje všetky dostupné 
informácie vrátane výsledkov postupu 
určovania látok ako prioritné látky alebo 
prioritné nebezpečné látky uskutočneného 
v rámci prípravy tejto smernice,
výskumných projektov, programov 
členských štátov na charakterizáciu 
a monitorovanie podľa článkov 5 a 8 
smernice 2000/60/ES a informácií 
o výrobných objemoch, spôsoboch 
používania, koncentrácií v životnom 
prostredí a účinkoch vrátane informácií 
zozbieraných v súlade so smernicami 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, 
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2001/82/ES* a 2001/83/ES** 
a nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 
a č. 1107/2009***.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Zoznam sledovaných látok bude obsahovať 
v ľubovoľnom danom čase najmenej 
25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Uprednostniť by sa mali tie látky, u 
ktorých údaje z monitorovania, ktoré sú 
k dispozícii na účely určovania látok ako 
prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok, nie sú dostatočné. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výsledkov 
postupu určovania látok ako prioritných 
látok alebo prioritných nebezpečných 
látok uskutočneného v rámci prípravy 
tejto smernice, výskumných projektov, 
programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
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informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

V priebehu prípravy súčasného preskúmania prioritných látok Európska komisia začala výber 
so zoznamom 2 000 chemických látok. Uprednostniť by sa mali tie látky, ktorých údaje 
z monitorovania, ktoré sú k dispozícii na účely postupu určovania látok ako prioritných látok 
alebo prioritných nebezpečných látok, nie sú dostatočné. Mali by sa zohľadňovať existujúce 
údaje z monitorovania, ako aj nové vedecké výsledky. Je vhodné využiť existujúce údaje 
získané pri príprave tohto návrhu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Liam Aylward

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia a že 
k dispozícii sú nedostatočné údaje 
z monitorovania na účely určovania látok 
ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok. Komisia pri výbere 
látok do zoznamu sledovaných látok 
zohľadňuje všetky dostupné informácie 
vrátane výsledkov postupu určovania látok 
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spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

ako prioritných látok alebo prioritných 
nebezpečných látok uskutočneného 
v rámci prípravy tejto smernice,
výskumných projektov, programov 
členských štátov na charakterizáciu 
a monitorovanie podľa článkov 5 a 8 
smernice 2000/60/ES a informácií 
o výrobných objemoch, spôsoboch 
používania, koncentrácií v životnom 
prostredí a účinkoch vrátane informácií 
zozbieraných v súlade so smernicami 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, 
2001/82/ES* a 2001/83/ES** 
a nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 
a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Existujúce údaje z monitorovania majú často rôznu kvalitu a získavanie kvalitných údajov z 
monitorovania je dôležité na podporu budúcich postupov určovania látok ako prioritné látky 
alebo prioritné nebezpečné látky. Keďže zdroje na programy monitorovania sú obmedzené, 
mali by byť zamerané na tie zlúčeniny, pre ktoré evidentne nie sú dostatočné údaje. Je vhodné 
využiť existujúce údaje získané pri príprave tohto návrhu, čo môže mať význam pre výber 
látok do prvého zoznamu sledovaných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 

Zoznam sledovaných látok bude obsahovať 
v ľubovoľnom danom čase najmenej 
25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
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Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o fyzikálno-chemických 
a toxikologických vlastnostiach, 
o veľkosti častíc, výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Pri výbere látok do zoznamu prioritných látok by Komisia mala posúdiť fyzikálno-chemické 
a toxikologické vlastnosti, ako aj veľkosť častíc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 

Zoznam sledovaných látok bude obsahovať 
v ľubovoľnom danom čase najmenej 
25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
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prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, vnútorných 
vlastnostiach, veľkosti častíc, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Európska komisia začala výber so zoznamom 2 000 chemických látok, čo dokazuje rozsah 
problému európskeho ekosystému a zásobovania vodou. Malo by sa získať viac údajov z 
monitorovania o významných znečisťujúcich látkach.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre 
každú látku v ňom bude uvedená 
monitorovacia matrica. Látky sa vyberajú 
spomedzi tých látok, v prípade ktorých 
dostupné informácie naznačujú, že by 
mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok pre každú látku v ňom bude 
uvedená monitorovacia matrica. Látky sa 
vyberajú spomedzi tých látok, v prípade 
ktorých dostupné informácie naznačujú, že 
by mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia a pre
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prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

ktoré sú potrebné kvalitné údaje 
z monitorovania a údaje o ekotoxických 
účinkoch na hodnotenie rizika. Komisia 
pri výbere látok do zoznamu sledovaných 
látok zohľadňuje všetky dostupné vedecké 
informácie, programy členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácie o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES*
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre 
každú látku v ňom bude uvedená 
monitorovacia matrica. Látky sa vyberajú 
spomedzi tých látok, v prípade ktorých 
dostupné informácie naznačujú, že by 
mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok pre každú látku v ňom bude 
uvedená monitorovacia matrica. Látky sa 
vyberajú prostredníctvom technických 
postupov spomedzi tých látok, v prípade 
ktorých dostupné informácie, ktoré sú 
významné z vedeckého hľadiska,
naznačujú, že by mohli predstavovať 
významné riziko na úrovni Únie pre vodné 
prostredie alebo prostredníctvom vodného 
prostredia. Komisia pri výbere látok do 
zoznamu sledovaných látok zohľadňuje 
všetky dostupné informácie vrátane 
výskumných projektov, programov 
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článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

členských štátov na charakterizáciu 
a monitorovanie podľa článkov 5 a 8 
smernice 2000/60/ES a informácií 
o výrobných objemoch, spôsoboch 
používania, koncentrácií v životnom 
prostredí a účinkoch vrátane informácií 
zozbieraných v súlade so smernicami 
Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, 
2001/82/ES* a 2001/83/ES** 
a nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 
a č. 1107/2009***.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 10 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
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a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie tohto zoznamu sledovaných látok bude ďalší faktor znamenajúci náklady, preto 
je v tejto etape vhodnejšie dobrovoľné vykonávanie. Návrh Komisie zaradiť 25 látok do 
zoznamu sledovaných látok by znamenal pre členské štáty vysoké náklady. Na začatie 
vykonávania je oveľa vhodnejší nižší počet látok, ktorý sa môže upraviť v neskoršej etape 
vykonávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 10 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
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a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaný zoznam sledovaných látok obsahujúci až 25 látok bude predstavovať ďalšie 
náklady a administratívnu zaťaž. Členské štáty sú povinné poskytovať aspoň raz ročne 
analytické údaje v prípade týchto látok. V závislosti od vybraných látok je pravdepodobné, že 
analytická metóda sa ešte len bude musieť vypracovať a zaviesť. Preto by sa mal počet látok 
obmedziť na 10.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Kārlis Šadurskis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 10 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
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smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Maximálny počet látok na zozname sledovaných látok by sa mal znížiť s cieľom zabezpečiť 
proporcionalitu v porovnaní s počtom prioritných látok. To by tiež podporilo účasť viacerých 
členských štátov na monitorovaní zoznamu sledovaných látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica a odporúčaná metóda analýzy. 
Látky sa vyberajú spomedzi tých látok, 
v prípade ktorých dostupné informácie 
naznačujú, že by mohli predstavovať 
významné riziko na úrovni Únie pre vodné 
prostredie alebo prostredníctvom vodného 
prostredia. Komisia pri výbere látok do 
zoznamu sledovaných látok zohľadňuje 
všetky dostupné informácie vrátane 
výskumných projektov, programov 
členských štátov na charakterizáciu 
a monitorovanie podľa článkov 5 a 8 
smernice 2000/60/ES a informácií 
o výrobných objemoch, spôsoboch 
používania, koncentrácií v životnom 
prostredí a účinkoch vrátane informácií 
zozbieraných v súlade so smernicami 



PE496.330v04-00 82/107 AM\919170SK.doc

SK

a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES*
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Európskeho parlamentu a Rady 98/8/ES, 
2001/82/ES* a 2001/83/ES** 
a nariadeniami Európskeho parlamentu 
a Rady (ES) č. 1907/2006 
a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh sa zaberá nedostatočnými štandardizovanými 
metódami odberu vzoriek a analýzy nových látok. Vývoj noriem pre odber vzoriek a 
monitorovanie bioty je zdĺhavý a nákladný proces. V záujme efektívnosti, zníženia nákladov a 
vytvorenia porovnateľných údajov by Komisia mala podporiť členské štáty vydaním 
technického usmernenia v rámci procesu vykonávania smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 1 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú spomedzi tých 
látok, v prípade ktorých dostupné 
informácie naznačujú, že by mohli 
predstavovať významné riziko na úrovni 
Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
informácií zozbieraných v súlade so 

Zoznam sledovaných látok nebude 
obsahovať v ľubovoľnom danom čase viac 
ako 25 látok alebo skupín látok a pre každú 
látku v ňom bude uvedená monitorovacia 
matrica. Látky sa vyberajú v súlade 
s transparentnými a objektívnymi 
kritériami spomedzi tých látok, v prípade 
ktorých dostupné informácie naznačujú, že 
by mohli predstavovať významné riziko na 
úrovni Únie pre vodné prostredie alebo 
prostredníctvom vodného prostredia. 
Komisia pri výbere látok do zoznamu 
sledovaných látok zohľadňuje všetky 
dostupné informácie vrátane výskumných 
projektov, programov členských štátov na 
charakterizáciu a monitorovanie podľa 
článkov 5 a 8 smernice 2000/60/ES 
a informácií o výrobných objemoch, 
spôsoboch používania, koncentrácií 
v životnom prostredí a účinkoch vrátane 
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smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

informácií zozbieraných v súlade so 
smernicami Európskeho parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES** a nariadeniami 
Európskeho parlamentu a Rady (ES) 
č. 1907/2006 a č. 1107/2009***.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je v smernici výslovne ustanoviť, že 
výber kandidátskych látok na zaradenie do zoznamu sledovaných látok sa musí uskutočniť v 
súlade s objektívnymi a transparentnými kritériami, aby sa zabránilo výdavkom na zbytočné 
monitorovanie látok, ktoré nepredstavujú riziko pre vodné prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 2b – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

2. Komisia vymedzí transparentný 
technický postup a príslušné kritériá 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku, a je oprávnená 
prijímať delegované akty v súlade 
s článkom 10 týkajúce sa zaradenia 
a odstránenia látok zo zoznamu
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku. Zoznam 
sledovaných látok platí najviac dva roky 
od dátumu jeho prijatia alebo kým 
Komisia nevypracuje nový zoznam, ak sa 
to uskutoční pred skončením dvojročného 
obdobia.
Pri výkone svojich právomocí v súlade s 
týmto odsekom Komisia zabezpečí, aby sa 
zohľadnilo odporúčanie uvedené v článku 
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16 ods. 5 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Časová platnosť zoznamu sledovaných látok by nemala byť neobmedzená, aby sa zlepšila jeho 
dynamická povaha a aby sa zdôraznilo, že látky by v zozname nemali byť uvedené dlhšie, ako 
je nevyhnutné. Mal by sa zaviesť plne transparentný a odôvodnený postup na zaradenie látok 
do zoznamu a ich odstránenie. Cieľom článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES bolo posilniť 
dialóg medzi Európskou komisiou a stranami zapojenými do procesu vykonávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 2b – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa zaradenia látok do zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku, a ich odstránenie 
zo zoznamu.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 2b – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
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týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

týkajúce sa zostavenia zoznamu
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 2b – odsek 8

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku. Komisia stanoví 
kritériá a postup na odstránenie zo 
zoznamu každej látky, v prípade ktorej 
monitorovanie signalizuje, že nie je 
dostatočný dôkaz ani význam na úrovni 
EÚ alebo z ekotoxického hľadiska.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného a efektívneho využívania verejných prostriedkov by sa látky mali zo 
zoznamu odstrániť bez neprimeraného odkladu, keď výsledky z monitorovania nepreukážu 
význam z hľadiska životného prostredia na úrovni EÚ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 2b – odsek 8 
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku, a technických 
špecifikácií na monitorovanie látok 
uvedených v zozname sledovaných látok.
Pri príprave delegovaných aktov Komisia 
zohľadní odporúčania zainteresovaných 
strán uvedené v článku 16 ods. 5 smernice 
2000/60/ES. Zoznam sledovaných látok 
platí štyri roky od dátumu jeho prijatia 
alebo kým Komisia nevypracuje nový 
zoznam.

Or. en

Odôvodnenie

Takto sa môže zabezpečiť, aby sa všetky zainteresované strany v súlade s článkom 16 ods. 5 
smernice 2000/60/ES účinne zúčastňovali na postupe vedúcom k vypracovaniu zoznamu látok 
sledovaných Európskou komisiou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku.

2. Komisia je oprávnená prijímať 
delegované akty v súlade s článkom 10 
týkajúce sa vypracovania zoznamu 
sledovaných látok, ktorý sa uvádza 
v odseku 1 tohto článku. Zoznam 
sledovaných látok platí štyri roky alebo 
kým Komisia nevypracuje nový zoznam.
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Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 2 – pododsek 1a 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výkone právomocí uvedených 
v predchádzajúcom pododseku Komisia 
stanoví transparentný technický postup 
a príslušné kritériá pre zaradenie látok do 
zoznamu sledovaných látok, ktorý sa 
uvádza v odseku 1 tohto článku, a ich 
odstránenie zo zoznamu; okrem toho 
zohľadní odporúčania uvedené v článku 
16 ods. 5 smernice 2000/60/ES.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Rebecca Taylor

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

2 a. Komisia do 12 mesiacov od prijatia 
tejto smernice vykoná vedecké hodnotenie 
nasledujúcich látok s cieľom zhodnotiť 
ich vhodnosť na zaradenie do zoznamu 
sledovaných látok:
i) diklofenak sodný
ii) 17-beta-estradiol
iii) 17-alfa-etinylestradiol
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Komisii pomáha výbor ustanovený podľa 
článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tri liečivé látky sú v návrhu Komisie zaradené do zoznamu prioritných látok. Nebezpečenstvo, 
ktoré predstavujú tieto tri látky, zostáva nejasné a diskutuje sa o ňom, hoci je dostatočný 
záujem o ich určenie ako prioritné látky alebo prioritné nebezpečné látky pre prípadné 
zaradenie do zoznamu sledovaných látok. Komisia by mala s pomocou výboru ustanoveného 
podľa článku 21 ods. 1 smernice 2000/60/ES určiť priority vedeckého hodnotenia týchto troch 
látok pri zohľadnení možného hospodárskeho a sociálneho dosahu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…].

3. Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok uvedený v odseku 1 do 12 mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
pri zohľadnení odporúčaní odborníkov v 
súlade s vyššie uvedeným článkom 16 
ods. 5 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES Komisia pri príprave revidovaného návrhu ENK 
a RSV zohľadní odporúčania rôznych zainteresovaných strán (európskych obchodných 
organizácií vrátane tých, ktoré zastupujú malé a stredné podniky a mimovládne organizácie). 
Toto odporúčanie sa uplatňuje na zoznam sledovaných látok ako nástroj odvodený 
prostredníctvom revidovaného návrhu a zabezpečí zapojenie všetkých príslušných 
zainteresovaných strán.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber
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Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…].

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…] a na vedeckom základe vymedzí 
technický a transparentný postup na 
zaradenie látok do zoznamu alebo na ich 
odstránenie. Príslušná látka môže byť 
zaradená do zoznamu sledovaných látok 
na základe vedecky podložených údajov 
len na obmedzenú dobu. 

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…].

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…]. Prvý zoznam sledovaných látok 
okrem iného obsahuje látky uvedené v 
prílohe II k tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Vladko Todorov Panayotov



PE496.330v04-00 90/107 AM\919170SK.doc

SK

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…].

3. Komisia vypracuje prvý zoznam 
sledovaných látok uvedený v odseku 1 do 
[…]. V prípade látok uvedených v prílohe 
II k tejto smernici sa okrem iného 
predpokladá zaradenie do prvého 
zoznamu sledovaných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Rozhodnutie o látkach, ktoré budú zaradené do prvého zoznamu sledovaných látok, musí 
vyplynúť z postupu výberu založeného na objektívnych kritériách a zo vstupných informácií od 
všetkých príslušných zainteresovaných strán. Takto sa môže zabezpečiť, aby látky, ktoré sa 
nemusia monitorovať, neboli zaradené do zoznamu sledovaných látok, v dôsledku čoho sa dá 
ľahko zabrániť nákladom na nepotrebné monitorovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 3 – poznámka pod čiarou 

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

112 mesiacov po prijatí tejto smernice. 112 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Kārlis Šadurskis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
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Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 3 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

4. Členské štáty sa môžu zúčastniť na 
monitorovaní týchto látok. Každý 
zúčastnený členský štát monitoruje látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 12 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Zapojenie členských štátov do monitorovania zoznamu sledovaných látok by malo byť 
dobrovoľné, čo umožní zohľadniť vnútroštátnu situáciu (ako napríklad možnosť prítomnosti 
týchto látok, administratívne a finančné možnosti). Okrem toho by tieto látky mohli mať 
obmedzenú dostupnosť analytických metód. Časový rámec by mal byť zlučiteľný s 
vnútroštátnymi postupmi rozpočtového plánovania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Rebecca Taylor

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 3 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 24 mesačného obdobia 
začínajúceho do 6 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

Or. en
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Odôvodnenie

Dva roky poskytnú dostatočný čas na rozsiahle monitorovanie údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 3 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 12 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Skutočné začatie monitorovania nie je možné uskutočniť do 3 mesiacov od zaradenia látky do 
zoznamu sledovaných látok. Je to preto, lebo pred určením skutočného zoznamu látok nebude 
možné uzavrieť žiadne dohody s laboratóriami ani pracovníkmi vykonávajúcimi odber 
vzoriek. Postupy výberového konania a verejného obstarávania si budú vyžadovať značné 
množstvo času.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Vladko Todorov Panayotov

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 1

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 

4. Členské štáty monitorujú každú látku 
uvedenú v zozname sledovaných látok na 
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vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 3 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

vybraných reprezentatívnych 
monitorovacích staniciach počas 
minimálne 12 mesačného obdobia 
začínajúceho do 5 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty potrebujú čas na prípravu monitorovania týchto látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Kārlis Šadurskis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát vyberie v geografickej 
oblasti s priemernou rozlohou 15 000 km2

aspoň jednu stanicu, pričom v každom 
členskom štáte musí byť aspoň jedna 
stanica.

Každý členský štát, ktorý sa zúčastní na 
monitorovaní, vyberá aspoň jednu stanicu
na každých 4 0000 km2 alebo prípadne 
aspoň jednu stanicu na každé 3 milióny 
obyvateľov.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali byť schopné rozhodnúť sa pre najvhodnejšie rozloženie monitorovacích 
staníc.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 2
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát vyberie v geografickej 
oblasti s priemernou rozlohou 15 000 km2

aspoň jednu stanicu, pričom v každom 
členskom štáte musí byť aspoň jedna 
stanica.

Každý členský štát vyberie na každých 
4 0000 km2geografickej oblasti aspoň 
jedna stanicu alebo prípadne aspoň jednu 
stanicu na každé 2 milióny obyvateľov, 
podľa toho, čoho je viac, aspoň však dve 
stanice. Členské štáty sa môžu rozhodnúť 
obmedziť počet staníc v každom členskom 
štáte na 30.

Or. en

Odôvodnenie

Počet staníc na monitorovanie zoznamu sledovaných látok by nemal byť v každom členskom 
štáte založený len na geografickej veľkosti, ale mal by zohľadňovať aj počet obyvateľov štátu. 
To zabezpečí primeranejší počet monitorovacích miest. Vychádza to z návrhu Rady, ale s 
aspoň dvomi miestami v každom členskom štáte namiesto len jedného. V porovnaní s návrhom 
Komisie by to viedlo k zníženiu monitorovacích miest z 299 na 254, ale nie až na toľko, koľko 
navrhol spravodajca (241).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 2

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Každý členský štát vyberie v geografickej 
oblasti s priemernou rozlohou 15 000 km2

aspoň jednu stanicu, pričom v každom 
členskom štáte musí byť aspoň jedna 
stanica.

Každý členský štát vyberie v geografickej 
oblasti s priemernou rozlohou 2 0000 km2

aspoň jednu stanicu, pričom v každom 
členskom štáte musí byť aspoň jedna 
stanica.

Or. en

Odôvodnenie

To by pomohlo znížiť značné administratívne náklady na vykonávanie.



AM\919170SK.doc 95/107 PE496.330v04-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Sabine Wils

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok.

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
päťkrát za rok.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme zabezpečenia kvality údajov z monitorovania a získania spoľahlivých výsledkov pre 
budúce rozhodovanie by frekvencia monitorovania nemala byť nižšia ako päťkrát za rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok.

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za tri mesiace.

Or. en
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Odôvodnenie

Zoznam sledovaných látok má zmysel len vtedy, ak frekvencia monitorovania umožní získať 
reprezentatívne údaje. Aspoň raz za rok alebo dvakrát za rok, ako navrhuje spravodajca, 
nemá zo štatistického hľadiska význam o to viac, že emisie, ktoré sa dostávajú do vody, sa 
môžu v priebehu roka značne líšiť. Monitorovanie by sa malo uskutočniť aspoň jedenkrát za 
ročné obdobie, to znamená každé tri mesiace. To tiež znižuje riziko, že sa odber vzoriek 
uskutoční v irelevantnej dobe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 4 – pododsek

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok.

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania je aspoň dvakrát za rok 
a zohľadňuje spôsoby používania tejto 
látky.

Or. en

Odôvodnenie

Niektoré látky, najmä prípravky na ochranu rastlín, sa musia monitorovať niekoľkokrát za rok 
podľa spôsobov používania. Členské štáty preto v záujme poskytovania spoľahlivých údajov 
zabezpečia viacnásobné monitorovanie za rok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Rebecca Taylor

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 3
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok.

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania je každých 9 mesiacov, aby 
sa zahrnuli sezónne výkyvy.

Or. en

Odôvodnenie

Frekvencia monitorovania by sa mala zvýšiť, aby bolo možné zozbierať rozsiahly súbor 
údajov. Deväťmesačné intervaly by umožnili zber údajov počas rôznych období roka, čo 
zahrnie sezónne výkyvy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES 
Článok 8b – odsek 4 – pododsek 3

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok.

Pri výbere reprezentatívnych staníc, 
monitorovacích frekvencií a časovania pre 
každú látku, členské štáty zohľadnia 
spôsoby používania tejto látky. Frekvencia 
monitorovania nesmie byť menšia než 
jedenkrát za rok. V prípade látok, 
u ktorých by výsledkom jedného 
monitorovania mohli byť žiadne alebo
neúplné údaje, členské štáty po posúdení 
spôsobov používania látky zabezpečia 
monitorovanie niekoľkokrát za rok.

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom poskytovať kvalitné a spoľahlivé údaje sa niektoré látky, najmä prípravky na 
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ochranu rastlín, musia monitorovať niekoľkokrát za rok podľa spôsobov používania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Erik Bánki

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 4a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

4a. Členské štáty sa môžu prostredníctvom 
výnimky na základe hodnotenia rizika 
rozhodnúť, že nebudú vykonávať 
monitorovanie niektorých látok. Toto 
rozhodnutie sa oznamuje Komisii.

Or. en

Odôvodnenie

Vykonávanie zoznamu sledovaných látok bude ďalší faktor, ktorý znamená náklady, preto je v 
tejto etape vhodnejšie dobrovoľné vykonávanie. Návrh Komisie zaradiť 25 látok do zoznamu 
sledovaných látok by znamenal pre členské štáty vysoké náklady. Na začatie vykonávania je 
oveľa vhodnejší nižší počet látok, ktorý sa môže upraviť v neskoršej etape vykonávania.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Kārlis Šadurskis

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 

5. Členské štáty oznámia výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
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obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

Zosúladenie s prístupom dobrovoľnej účasti členských štátov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 21 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty budú potrebovať dostatočný čas na spracovanie a oznámenie výsledkov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 12 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

Ak výsledky monitorovania ukážu, že 
látky uvedené v zozname sledovaných 
látok sa zistili aspoň v 3 členských štátoch 
a môžu vyvolávať obavy, Komisia ich 
zaradí do prílohy I a prijme vhodné 
kontrolné opatrenia.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

5. Členské štáty v súvislosti s konkrétnou 
látkou na zozname sledovaných látok 
vykonávajú vedecky overený systém 
monitorovania, ktorý spĺňa príslušné 
medzinárodné normy v súlade so 
smernicou 2009/90/ES.

Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok. Komisia na základe výsledkov 
získaných z členských štátov a vopred 
vymedzených kritérií zdôvodni ďalšie 



AM\919170SK.doc 101/107 PE496.330v04-00

SK

monitorovanie látky následne každých 12 
mesiacov, kým látka zostáva na zozname,
a vyzve príslušné zainteresované strany, 
aby sa vyjadrili. Správa obsahuje 
informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

Or. en

Odôvodnenie

V záujme účinného a efektívneho využívania zoznamu sledovaných látok by mal zoznam 
obsahovať len látky, ktoré sú nevyhnutne potrebné. To by malo zahŕňať aj konzultácie so 
zainteresovanými stranami, aby sa zabezpečilo zapojenie všetkých odvetví.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania.

5. Členské štáty oznamujú výsledky 
monitorovania vykonávaného podľa 
odseku 4 Komisii počas 18 mesiacov od 
zaradenia látky do zoznamu sledovaných 
látok a následne každých 12 mesiacov, 
kým látka zostáva na zozname. Správa 
obsahuje informácie o zástupcoch stanice 
a o stratégii monitorovania. Ak výsledky 
monitorovania ukážu, že látky uvedené 
v zozname sledovaných látok sa zistili 
aspoň v 3 členských štátoch, Komisia 
uplatňuje kontrolné opatrenia v súlade 
s článkom 5a.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89 článok 2 bod 3a (nový)
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Odôvodnenie

Komisia uplatňuje kontrolné opatrenia ustanovené právnymi predpismi Spoločenstva o 
chemických látkach týkajúcimi sa nových znečisťujúcich látok. Ak údaje z monitorovania 
ukážu, že látka sa zistila aspoň v 3 členských štátoch na úrovniach, ktoré oprávnene 
vyvolávajú obavy, Komisia posúdi zaradenie tejto látky do zoznamu ako PL/PNL a v prípade 
potreby navrhne vhodné kontrolné opatrenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 5 – pododsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Najneskôr do 6 mesiacov od doručenia 
týchto správ Komisia odstráni zo zoznamu 
sledovaných látok každú látku, v prípade 
ktorej monitorovanie ukáže, že aspoň v 10 
členských štátoch neboli zistenia, v 
ktorých aspoň 5 % vzoriek aspoň v 5 
členských štátoch malo úrovne, ktoré 
vyvolávajú obavy z ekotoxického 
hľadiska. Látka by sa mala odstrániť zo 
zoznamu sledovaných látok, ak 
hodnotenie rizika v súlade s článkom 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES potvrdí, že 
látka nepredstavuje významné riziko na 
úrovni Únie alebo prostredníctvom 
vodného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Je potrebné zaviesť jasné kritériá na odstraňovanie látok zo zoznamu sledovaných látok, ak 
výsledky z monitorovania ukážu, že zistenia nie sú dostatočne rozsiahle na to, aby odôvodnili 
výdavky na ďalšie monitorovanie v rámci zoznamu sledovaných látok. Mal by sa tiež 
dohodnúť postup odstraňovania látok zo zoznamu sledovaných látok, ak to odôvodní 
hodnotenie rizika.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
ustanovujúce technické špecifikácie pre 
monitorovanie látok uvedených v zozname 
sledovaných látok a technické formáty pre 
podávanie správ o výsledkoch 
monitorovania a súvisiacich informáciách 
Komisii. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom 
preskúmania uvedeným v článku 9 ods. 2.

6. Komisia prijíma technické formáty pre 
podávanie správ o výsledkoch 
monitorovania a súvisiacich informáciách 
Komisii. Komisia vypracuje usmernenia 
vrátane technických špecifikácií s cieľom 
uľahčiť monitorovanie látok uvedených 
v zozname sledovaných látok.

Or. en

Odôvodnenie

Na zabezpečenie jednoznačnosti a presnosti poskytovaných údajov sa vyžaduje podávanie 
správ s homogénnymi špecifikáciami a technickými formátmi. To by pomohlo zabezpečiť 
ucelenosť a porovnateľnosť informácií, umožnilo rýchlejšie zhromažďovať údaje z členských 
štátov a zjednodušiť proces analýzy údajov. Komisia tiež vypracuje usmernenie s cieľom 
uľahčiť technické hľadiská monitorovania, odberu vzoriek, analytických metód, kapacity 
laboratórií atď.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Julie Girling

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 6

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
ustanovujúce technické špecifikácie pre 
monitorovanie látok uvedených v zozname 
sledovaných látok a technické formáty pre 

6. Komisia môže prijať vykonávacie akty 
ustanovujúce technické špecifikácie pre 
monitorovanie látok uvedených v zozname 
sledovaných látok a technické formáty pre 
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podávanie správ o výsledkoch 
monitorovania a súvisiacich informáciách 
Komisii. Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 9 ods. 2.

podávanie správ o výsledkoch 
monitorovania a súvisiacich informáciách 
Komisii. Pri príprave technických 
špecifikácií Komisia zohľadní 
odporúčania odborníkov uvedené v
článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES.
Tieto vykonávacie akty sa prijímajú 
v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 9 ods. 2. Technické 
špecifikácie by sa mali uplatňovať na 
monitorovanie príslušných látok len vtedy, 
ak existuje vedecky overená metóda, ktorá 
je zosúladená na úrovni Únie a spĺňa 
príslušné medzinárodné normy v súlade 
so smernicou 2009/90/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Podľa článku 16 ods. 5 smernice 2000/60/ES Komisia pri príprave revidovaného návrhu 
environmentálnych noriem kvality a rámcovej smernice o vode zohľadní odporúčania rôznych 
zainteresovaných strán. Tieto odporúčania sa uplatňujú na zoznam sledovaných látok ako 
nástroj odvodený prostredníctvom revidovaného návrhu a zabezpečujú zapojenie všetkých 
príslušných zainteresovaných strán. Monitorovanie látok môže byť úspešné len vtedy, ak 
existujú dohodnuté, vedecky overené metódy na ich určovanie a sledovanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 6
Smernica 2008/105/ES
Článok 8b – odsek 6a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Komisia v súlade s článkom 9 
nariadenia (ES) č. 1367/2006 zabezpečuje 
včasné a účinné možnosti na účasť 
verejnosti na vypracovaní zoznamu 
sledovaných látok a monitorovacej 
matrice. Komisia sprístupní verejnosti 
všetky významné informácie 
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v elektronickej podobe na účely ich 
aktívneho a systematického šírenia 
v súlade s nariadením (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Thomas Ulmer

Návrh smernice
Článok 2 – bod -6a (nový)
Smernica 2008/105/ES
Článok 8c (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

6a. Vkladá sa tento článok 8c:

„Článok 8c

Prechodné ustanovenia týkajúce sa 
povinností informovať verejnosť a 

podávať správy
V prípade látok uvedených pod číslami 2, 
15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 
45, 46, 47 a 48 v časti A prílohy k tejto 
smernici členské štáty môžu prezentovať 
informácie o chemickom stave oddelene 
od stavu v prípade ostatných látok 
v plánoch vodohospodárskeho 
manažmentu povodia vypracovaných 
podľa článku 13 smernice 2000/60/ES; 
na základe požiadaviek uvedených 
v oddiele 1.4.3 prílohy V k tejto smernici 
sa v tomto prípade celkový chemického 
stavu posúdi a prezentuje oddelene. Prvý 
odsek sa uplatňuje bez toho, aby bola 
dotknutá platnosť cieľov a požiadaviek 
stanovených v článku 4 ods. 1, v článku 
11 ods. 3 a v článku 16 ods. 6 tejto 
smernice.“

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh smernice
Článok 2 – bod 11
Smernica 2008/105/ES
Prílohy II a III

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

11. Prílohy II a III sa vypúšťajú. 11. Príloha II sa nahrádza textom prílohy 
IIa k tejto smernici a príloha III sa 
vypúšťa.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222 k prílohe IIa (nový))

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Anja Weisgerber

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – poznámka pod čiarou

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 12 mesiacov po prijatí tejto smernice. 1 24 mesiacov po prijatí tejto smernice.

Or. en

Odôvodnenie

Čas transpozície by mal odrážať zložitosť vykonávania právnych predpisov a požiadavky na 
zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Oreste Rossi

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 1 – poznámka pod čiarou
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Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1 12 mesiacov po prijatí tejto smernice. 1 12 mesiacov po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice.

Or. it

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Carl Schlyter

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – pododsek 2a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Bez ohľadu na prvý pododsek členské 
štáty po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice zaradia revidovaný zoznam 
prioritných látok a svoje environmentálne 
normy kvality do svojej prvej aktualizácie 
plánu vodohospodárskeho manažmentu 
povodia v súlade s článkom 13 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty musia aktualizovať svoje plány vodohospodárskeho manažmentu povodia do 
októbra 2015. Je mimoriadne dôležité, aby sa v tejto aktualizácii zohľadnili revidované 
prioritné látky a ich ENK tak, aby spĺňali ENK v roku 2021, inak by sa mohli uplatňovať až v 
roku 2027.


