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PR_COD_1amCom

Označenie postupov

* Konzultácia
*** Súhlas

***I Riadny legislatívny postup (prvé čítanie)
***II Riadny legislatívny postup (druhé čítanie)

***III Riadny legislatívny postup (tretie čítanie)

(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého v návrhu aktu.)

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k návrhu aktu

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Európskeho parlamentu je 
zmenený a doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva
označuje príslušným oddeleniam tie časti návrhu aktu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé chyby alebo 
vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované opravy tohto 
typu musia byť schválené príslušnými oddeleniami.

V záhlaví každého pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu týkajúceho sa 
platného aktu, ktorý sa má návrhom aktu zmeniť, sa v treťom riadku uvádza 
platný akt a vo štvrtom riadku príslušné ustanovenie tohto aktu. Časti 
prevzaté z ustanovenia platného aktu, ktoré chce Európsky parlament zmeniť 
a doplniť, ktoré sa však návrhom aktu nezmenili, sa označujú tučným 
písmom. Prípadné vypustenia týkajúce sa takýchto častí textu sa označujú 
takto: [...].
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady, ktorou sa menia a dopĺňajú 
smernice 2000/60/ES a 2008/105/ES, pokiaľ ide o prioritné látky v oblasti vodnej politiky
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))

(Riadny legislatívny postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (COM(2011)0876),

– so zreteľom na článok 294 ods. 2 a článok 192 ods. 1 Zmluvy o fungovaní Európskej únie, 
v súlade s ktorými Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C7-0026/2012),

– so zreteľom na článok 294 ods. 3 Zmluvy o fungovaní Európskej únie,

– so zreteľom na stanovisko Európskeho hospodárskeho a sociálneho výboru 
z 23. mája. 20121,

– so zreteľom na stanovisko Výboru regiónov z ...2,

– so zreteľom na článok 55 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín (A7-0000/2012),

1. prijíma nasledujúcu pozíciu v prvom čítaní;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj návrh 
alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby postúpil túto pozíciu Rade, Komisii a národným 
parlamentom.

                                               
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
2 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1

Návrh smernice
Odôvodnenie 3a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(3a) Podľa článku 191 Zmluvy 
o fungovaní Európskej únie zohľadní 
Únia pri príprave svojej politiky v oblasti 
životného prostredia dostupné vedecké 
a technické údaje, environmentálne 
podmienky 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. 
Vedecké, environmentálne a socio-
ekonomické faktory by sa mali zohľadniť 
v rámci rozvoja nákladovo efektívnej 
a primeranej politiky v oblasti chemického 
znečistenia povrchových vôd, ako aj 
v rámci zoznamu prioritných látok podľa 
článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité zdôrazniť, že pri preskúmaní zoznamu prioritných látok by sa popri vedeckých 
údajoch a environmentálnych podmienkach vždy mali brať do úvahy socio-ekonomické 
faktory, ako sa vyžaduje v prípade všetkých politík EÚ v oblasti životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2

Návrh smernice
Odôvodnenie 8a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8a) Aktuálne identifikované prioritné 
látky a ich environmentálne normy kvality 
a aktualizované environmentálne normy 
kvality pre existujúce prioritné látky 
ustanovené v tejto smernici by sa mali 
brať do úvahy v rámci programov 
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opatrení a plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodia pri ďalšom 
preskúmaní a aktualizácii v termínoch 
stanovených v článku 11 ods. 8 
a v článku 13 ods. 7 smernice 2000/60/ES. 
V záujme dobrého chemického stavu by sa 
environmentálne normy kvality mali 
splniť do konca príslušného šesťročného 
plánovacieho cyklu vodohospodárskeho 
manažmentu povodia bez toho, aby bol 
dotknutý článok 4 odseky 4 až 9 
smernice 2000/60/ES, ktorý okrem iného 
obsahuje ustanovenia týkajúce sa 
predĺženia lehoty na dosiahnutie dobrého 
chemického stavu a menej prísnych 
environmentálnych cieľov pre určité 
útvary podzemných vôd, s ktorými súvisia 
neprimerané náklady a socio-ekonomické 
potreby, za predpokladu, že stav 
dotknutých vodných útvarov sa už viac 
nezhorší.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zreteľne upresniť, že členské štáty budú uplatňovať environmentálne normy kvality 
na nové látky a aktualizované environmentálne normy kvality na existujúce látky od ďalšej 
aktualizácie opatrení a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia, ktorá sa uskutoční 
v roku 2015, s cieľom dosiahnuť do roku 2021 v súvislosti s týmito látkami dobrý chemický 
stav. Navyše na základe socio-ekonomických faktorov môžu členské štáty odôvodniť 
predĺženie lehoty alebo menej prísne ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3

Návrh smernice
Odôvodnenie 8b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8b) Pre niektoré látky farmaceutického 
významu, ktoré boli pridané do zoznamu 
prioritných látok, nie je vhodné 
špecifikovať environmentálne normy 
kvality. Monitorovanie týchto látok by 
malo Komisii poskytnúť komplexnejšie 
vedecké údaje, aby mohla navrhnúť 
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príslušné environmentálne normy kvality 
v súvislosti s ďalším preskúmaním 
zoznamu prioritných látok podľa 
článku 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. 
Tieto environmentálne normy kvality by 
sa mali zohľadniť pri preskúmaní 
programov opatrení a plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
pred ich následnou revíziou 
a aktualizáciou v lehote stanovenej 
v článku 11 ods. 8 a v článku 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES. V záujme dobrého 
chemického stavu by sa environmentálne 
normy kvality mali splniť do konca 
príslušného šesťročného plánovacieho 
cyklu vodohospodárskeho manažmentu 
povodia bez toho, aby bol dotknutý 
článok 4 odseky 4 až 9 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne normy kvality pre niektoré látky farmaceutického významu by sa nemali 
stanoviť okamžite. Zaradenie týchto látok do zoznamu prioritných látok umožní zhromaždenie 
spoľahlivých komplexných údajov, ktorých analýza prispeje k hodnoteniam rizík, ktoré 
náležite zohľadňujú pozitívne vplyvy týchto látok na zdravie. Komisia by mala navrhnúť 
environmentálne normy kvality pre tieto látky v rámci ďalšieho preskúmania zoznamu v roku 
2016 a v roku 2021 by sa mali zaviesť vhodné opatrenia v súvislosti s plánmi 
vodohospodárskeho manažmentu povodia s cieľom splniť environmentálne normy kvality do 
roku 2027.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4

Návrh smernice
Odôvodnenie 8c (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(8c) Zavedené stratégie kontroly 
chemického znečistenia povrchových vôd 
pri zdroji vrátane špecifických opatrení 
pre látky podľa nariadenia (ES) č. 
1907/2006, nariadenia (ES) č. 1107/2009 
a nariadenia Európskeho parlamentu 
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a Rady (EÚ) č. 528/2012 z 22. mája 2012 
o sprístupňovaní biocídnych výrobkov1 na 
trhu a ich používaní zohľadňujúce socio-
ekonomické faktory, môžu pomôcť 
členským štátom dosiahnuť ciele 
smernice 2000/60/EC spôsobom, ktorý je 
hospodársky, spoločensky 
a environmentálne účinný, a bez 
neprimeraných nákladov. Mala by sa 
preto posilniť súdržnosť medzi smernicou 
2000/60/ES, uvedenými právnymi 
predpismi a ostatnými relevantnými 
právnymi predpismi, aby sa zabezpečilo 
primerané uplatňovanie mechanizmov na 
kontrolu zdrojov.
1 Ú. v. EÚ L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty majú najlepšiu pozíciu, aby rozhodli, ktoré opatrenia sa môžu uplatniť 
nákladovo najefektívnejším spôsobom na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode, najmä 
prostredníctvom vykonávania mechanizmov na kontrolu zdrojov v súčasných právnych 
predpisoch EÚ, ktoré zohľadňujú socio-ekonomické faktory.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5

Návrh smernice
Odôvodnenie 14

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(14) Monitorovanie by sa malo prispôsobiť 
priestorovému a časovému rozsahu 
očakávaných zmien v koncentráciách. 
Vzhľadom na rozsiahlu distribúciu a dlhý 
čas obnovy očakávaný pri látkach, ktoré sa 
správajú ako ubikvitné PBT látky, by sa 
členským štátom malo umožniť obmedziť 
počet monitorovacích miest a/alebo 
frekvenciu monitorovania týchto látok, 
pokiaľ je k dispozícii štatisticky robustná 
monitorovacia základná úroveň.

(14) Monitorovanie by sa malo prispôsobiť 
priestorovému a časovému rozsahu 
očakávaných zmien v koncentráciách. 
Vzhľadom na rozsiahlu distribúciu a dlhý 
čas obnovy očakávaný pri látkach, ktoré sa 
správajú ako ubikvitné PBT látky, by sa 
členským štátom malo umožniť obmedziť 
počet monitorovacích miest a/alebo 
frekvenciu monitorovania týchto látok na 
minimálnu hodnotu postačujúcu na 
spoľahlivú analýzu dlhodobých trendov, 
pokiaľ je k dispozícii štatisticky robustná 
monitorovacia základná úroveň.
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Or. en

Odôvodnenie

Je užitočné určiť minimálnu frekvenciu monitorovania ubikvitných perzistentných, 
bioakumulatívnych a toxických látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6

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 
dynamický, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné.

(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 a štatisticky významné 
údaje, ktoré budú vhodné pre postup 
určovania látok ako prioritných látok alebo 
prioritných nebezpečných látok na úrovni 
Únie. Zoznam by mal byť dynamický 
a jeho časová pôsobnosť by mala byť 
obmedzená, mal by odrážať nové 
informácie o potenciálnych rizikách, ktoré 
predstavujú nové znečisťujúce látky, 
a vyhnúť sa monitorovaniu látok dlhšie, 
než je potrebné. S cieľom uľahčiť 
zavedenie mechanizmu je už v súčasnosti 
v záujme zahrnutia do prvého zoznamu 
sledovaných látok užitočné uviesť 
niekoľko látok,  pre ktoré sú údaje z 
monitorovania nedostatočné a dostupné 
informácie o nich naznačujú, že môžu 
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predstavovať riziko pre vodné prostredie 
alebo na základe vodného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Mechanizmus zoznamu sledovaných látok sa môže zlepšiť tým, že sa zabezpečí jeho 
dynamická povaha, a jeho zavedenie sa môže zefektívniť tak, že niektoré látky vzbudzujúce 
obavy, ktoré sa majú zahrnúť do zoznamu, sa tam začlenia už v súčasnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7

Návrh smernice
Odôvodnenie 18a (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18a) Pokiaľ ide o prezentovanie 
informácií o chemickom stave podľa 
oddielu 1.4.3 prílohy V k smernici 
2000/60/ES na účely prvej aktualizácie 
programov opatrení a plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia, 
ktorá sa má vykonať v súlade 
s článkom 11 ods. 8 a s článkom 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES, členské štáty by 
mali mať možnosť jednotlivej prezentácie 
vplyvu nových prioritných látok 
a existujúcich látok s aktualizovanými 
environmentálnymi normami kvality na 
chemický stav, aby sa zavedenie nových 
požiadaviek nechápalo nesprávne ako 
zhoršenie chemického stavu povrchových 
vôd. Okrem povinnej mapy výskytu 
všetkých látok by bolo vhodné poskytnúť 
dve ďalšie mapy, z ktorých jedna by 
znázorňovala iba výskyt nových látok 
a existujúcich látok s aktualizovanými 
environmentálnymi normami kvality 
a jedna mapa by znázorňovala iné látky.

Or. en

Odôvodnenie

Mapy znázorňujúce chemický stav povrchových vôd by nemali obsahovať prevažne červenú 
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farbu (t. j. zobrazovať zlyhanie pri dosahovaní dobrého stavu) len preto, že sa zaviedli nové 
látky alebo aktualizované environmentálne normy kvality pre existujúce látky: Členské štáty 
by preto mali mať možnosť prezentovať samostatné mapy pre tieto látky počas trvania 
ďalšieho plánovacieho cyklu vodohospodárskeho manažmentu povodia v období 2015 – 2021.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8

Návrh smernice
Odôvodnenie 18b (nové)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

(18b) Je dôležité, aby boli včasné 
a primerané informácie o stave 
európskych povrchových vôd 
a o úspechoch stratégií proti chemickému 
znečisteniu dostupné širokej verejnosti. 
V záujme zvýšenia dostupnosti 
a transparentnosti týchto informácií by sa 
vo všetkých členský štátoch mala 
sprístupniť jednotná webová stránka 
s informáciami o plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
a o ich preskúmaniach a aktualizáciách.

Or. en

Odôvodnenie

Občania majú právo na komplexné a včasné informácie o stave vôd v EÚ a o úspechoch 
stratégií, ktoré sa zavádzajú proti chemickému znečisteniu. Vnímavá a informovaná verejná 
mienka je kľúčom k úspešnej vodnej politike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9

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 

(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 a o monitorovanie 
metód použitých na monitorovanie látok 
uvedených v zozname sledovaných látok, 
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s novými znečisťujúcimi látkami. Je
mimoriadne dôležité, aby Komisia v rámci 
prípravnej činnosti viedla náležité 
konzultácie, a to aj na odbornej úrovni. 

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.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu č. 23.)

Odôvodnenie

Vypracovanie technických špecifikácií na monitorovanie je základnou zložkou fungovania 
zoznamu sledovaných látok, preto by sa malo uskutočniť skôr na základe delegovaných než 
vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh10

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 
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

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k odôvodneniu č. 21.)
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

5a. Členské štáty informujú občanov Únie 
prostredníctvom informačných 
a komunikačných akcií o výsledkoch 
a vplyve opatrení prijatých s cieľom 
predchádzať znečisťovaniu povrchových 
vôd, konkrétne prostredníctvom zavedenia 
jednotnej webovej stránky s informáciami 
o aktualizovaných plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vytvorených v súlade s článkom 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES, a poskytujúcej 
k nim prístup.

Or. en

Odôvodnenie

Občania majú právo byť komplexne a včas informovaní o stave vôd v EÚ a o úspechoch 
stratégií, ktoré sa zavádzajú proti chemickému znečisteniu. Vnímavá a informovaná verejná 
mienka je kľúčom k úspešnej vodnej politike.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12

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

(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, 
minimálne raz za tri roky s cieľom 
poskytnúť dostatočné údaje pre analýzu 
dlhodobého trendu podľa článku 3 ods. 6
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prítomnosti týchto látok vo vodnom 
prostredí, ktorá sa vzťahuje prinajmenšom 
na jeden šesťročný plánovací cyklus 
vodohospodárskeho manažmentu povodia.

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.

Or. en

Odôvodnenie

Mala by sa jasne stanoviť minimálna frekvencia monitorovania ubikvitných perzistentných, 
bioakumulatívnych a toxických látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13

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

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

1. 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.

1. Komisia vypracuje zoznam sledovaných 
látok, pre ktoré sa budú zbierať údaje 
z monitorovania v celej Únii s cieľom 
podporiť, popri údajoch z charakteristík 
a monitorovacích programov podľa 
článkov 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/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa ujasniť, že zoznam sledovaných látok bude doplnkovým nástrojom existujúcich 
nástrojov na podporu budúceho postupu určovania látok ako prioritných látok a preskúmania 
zoznamu prioritných látok.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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, a technických 
špecifikácií na monitorovanie látok 
uvedených v zozname sledovaných látok.
Zoznam sledovaných látok platí štyri roky 
od dátumu prijatia alebo pokým Komisia 
nevytvorí nový zoznam.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8b ods. 6.)

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. Vypracovanie technických špecifikácií na monitorovanie je navyše základnou 
zložkou fungovania zoznamu sledovaných látok, preto by sa malo uskutočniť skôr na základe 
delegovaných než vykonávacích aktov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 by 
mal okrem iného obsahovať látky 
stanovené v prílohe II k tejto smernici.

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

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť zavedenie systému v súvislosti so zoznamom sledovaných látok je vhodné 
uviesť niekoľko látok vzbudzujúcich možné obavy, o ktorých je už známe, že zber ďalších 
údajov z monitorovania prostredníctvom tohto zoznamu bude užitočný.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 6 mesiacov od zaradenia 
látky do zoznamu sledovaných látok. 

Or. en

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať k dispozícii čas potrebný na zavedenie monitorovania nových látok, 
najmä keď sa zoznam sledovaných látok postupne dynamicky mení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 

Každý členský štát vyberie aspoň jednu 
monitorovaciu stanicu plus jednu stanicu 
v geografickej oblasti s priemernou 
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stanica. rozlohou 20 000 km2.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhovaná metóda na určenie počtu monitorovacích staníc umožňuje vyváženejšie 
rozdelenie medzi členskými štátmi s veľmi odlišnou rozlohou. Touto metódou sa dosiahnu 
výsledky veľmi podobné výsledkom iných metód, ktoré priamo zohľadňujú celkový počet 
obyvateľov jednotlivých členských štátov, ale je jasnejšia a ľahšie sa uplatňuje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 
dvakrát za rok.

Or. en

Odôvodnenie

Frekvencia monitorovania by sa mala zvýšiť, aby sa umožnil zber súborov štatisticky 
významných údajov, najmä preto, že počet monitorovacích staníc je obmedzený.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 formáty pre 
podávanie správ o výsledkoch 
monitorovania a súvisiacich informáciách 
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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.

Komisii Tieto vykonávacie akty sa 
prijímajú v súlade s postupom preskúmania 
uvedeným v článku 9 ods. 2.

Or. en

(Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh k článku 8b ods. 2.)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 
verejných informácií a predkladania 
správ
Pre látky uvedené pod číslami 2, 15, 20, 
22, 23, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 45, 46, 
47 a 48 v časti A prílohy I k tejto smernici 
môžu členské štáty prezentovať 
informácie o chemickom stave oddelene 
od informácií o stave ostatných látok na 
účely prvej aktualizácie plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
v súlade s článkom 13 ods. 7 smernice 
2000/60/ES bez toho, aby boli dotknuté 
požiadavky uvedené v oddiele 1.4.3. 
prílohy V k tejto smernici týkajúce sa 
prezentácie celkového chemického stavu 
a ciele a povinnosti stanovené v článku 4 
ods. 1 písm. a), v článku 11 ods. 3 písm. k) 
a v článku 16 ods. 6 tejto smernice“.

Or. en

Odôvodnenie

Mapy znázorňujúce chemický stav povrchových vôd by nemali obsahovať prevažne červenú 
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farbu (t. j. zobrazovať zlyhanie pri dosahovaní dobrého stavu) len preto, že sa zaviedli nové 
látky alebo aktualizované environmentálne normy kvality pre existujúce látky: toto prechodné 
ustanovenie umožňuje členským štátom prezentovať dodatočné samostatné mapy pre tieto 
látky počas trvania ďalšieho plánovacieho cyklu vodohospodárskeho manažmentu povodia v 
období 2015 – 2021.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 10a (nový)
Smernica 2008/105/ES
Príloha II

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

10a. Príloha II sa nahrádza textom 
prílohy IIa k tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Navrhuje sa príloha obsahujúca zoznam látok na zahrnutie do prvého zoznamu sledovaných 
látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22

Návrh smernice
Článok 2 – odsek 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 III sa vypúšťa.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1 – poznámka pod čiarou

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

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

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24

Návrh smernice
Článok 3 – odsek 1a (nový)

Text predložený Komisiou Pozmeňujúci a doplňujúci návrh

Pokiaľ ide o body 1, 2, 5, 9 a 10 článku 2 
tejto smernice, členské štáty uplatnia tieto 
ustanovenia po prvýkrát na preskúmanie 
a aktualizáciu programov opatrení 
a plánov vodohospodárskeho 
manažmentu povodí podľa článku 11 
ods. 8 a článku 13 ods. 7 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Malo by sa zreteľne upresniť, že členské štáty budú uplatňovať environmentálne normy kvality 
na nové látky a aktualizované environmentálne normy kvality na existujúce látky od ďalšej 
aktualizácie opatrení a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia, ktorá sa uskutoční 
v roku 2015, s cieľom dosiahnuť v súvislosti s týmito látkami do roku 2021dobrý chemický 
stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25

Návrh smernice
Príloha II – tabuľka – riadok 46

Text predložený Komisiou
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(46) 17-alfa-
etinylestradio
l

57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 neuplatňuje 
sa

neuplatňuje 
sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

(46) 17-alfa-
etinylestradio
l

57-63-6 – – – – –1

__________________________
1 Environmentálne normy kvality pre tieto látky navrhne Komisia v rámci ďalšieho preskúmania 
zoznamu prioritných látok v súlade s článkom 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. Tieto 
environmentálne normy kvality sa zohľadnia v následnom preskúmaní programu opatrení 
a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 11 ods. 8 a článkom 13 
ods. 7 smernice 2000/60/ES s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd pre tieto 
látky do konca príslušného šesťročného plánovacieho cyklu vodohospodárskeho manažmentu 
povodia bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 4 až 9 smernice 2000/60/EC. Odchylne od 
článku 16 ods. 8 smernice 2000/60/ES dátumom pre tieto látky uvedeným v poslednej vete 
článku 16. ods. 8 smernice 2000/60/ES je 27. december 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne normy kvality pre látky farmaceutického významu by sa nemali stanoviť 
okamžite. Zahrnutie do zoznamu prioritných látok umožní zber komplexných údajov na 
hodnotenie rizík, ktoré náležite zohľadňuje pozitívne vplyvy týchto látok na zdravie. Komisia 
by mala navrhnúť environmentálne normy kvality pre tieto látky v rámci ďalšieho 
preskúmania zoznamu v roku 2016 a v roku 2021 by sa mali zaviesť opatrenia v súvislosti 
s plánmi vodohospodárskeho manažmentu povodia s cieľom splniť environmentálne normy 
kvality do roku 2027. Posledná veta v poznámke pod čiarou sa pridáva, aby sa zabezpečilo, že 
členské štáty v prípade nedosiahnutia dohody EÚ nestanovia pred rokom 2021 žiadne normy 
kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26

Návrh smernice
Príloha II – tabuľka – riadok 47

Text predložený Komisiou
(47) 17-beta-

estradiol
50-28-2 4 10-4 8 10-5 neuplatňuje 

sa
neuplatňuje 
sa

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

(47) 17-beta-
estradiol

50-28-2 – – – – –1
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__________________________
1 Environmentálne normy kvality pre tieto látky navrhne Komisia v rámci ďalšieho preskúmania 
zoznamu prioritných látok v súlade s článkom 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. Tieto 
environmentálne normy kvality sa zohľadnia v následnom preskúmaní programu opatrení 
a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 11 ods. 8 a článkom 13 
ods. 7 smernice 2000/60/ES s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd pre tieto 
látky do konca príslušného šesťročného plánovacieho cyklu vodohospodárskeho manažmentu 
povodia bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 4 až 9 smernice 2000/60/EC. Odchylne od 
článku 16 ods. 8 smernice 2000/60/ES  dátumom pre tieto látky uvedeným v poslednej vete 
článku 16. ods. 8 smernice 2000/60/ES je 27. december 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne normy kvality pre látky farmaceutického významu by sa nemali stanoviť 
okamžite. Zahrnutie do zoznamu prioritných látok umožní zber komplexných údajov na 
hodnotenie rizík, ktoré náležite zohľadňuje pozitívne vplyvy týchto látok na zdravie. Komisia 
by mala navrhnúť environmentálne normy kvality pre tieto látky v rámci ďalšieho 
preskúmania zoznamu v roku 2016 a v roku 2021 by sa mali zaviesť opatrenia v súvislosti 
s plánmi vodohospodárskeho manažmentu povodia s cieľom splniť environmentálne normy 
kvality do roku 2027. Posledná veta v poznámke pod čiarou sa pridáva, aby sa zabezpečilo, že 
členské štáty v prípade nedosiahnutia dohody EÚ nestanovia pred rokom 2021 žiadne normy 
kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27

Návrh smernice
Príloha II – tabuľka – riadok 48

Text predložený Komisiou
(48) diklofenak 

sodný
15307-79-6 0,1 0,01 neuplatňuje 

sa10
neuplatňuje 
sa10

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu

(48) diklofenak 
sodný

15307-79-6 – – – – –1



PE492.914v01-00 24/29 PR\909091SK.doc

SK

__________________________
1 Environmentálne normy kvality pre tieto látky navrhne Komisia v rámci ďalšieho preskúmania 
zoznamu prioritných látok v súlade s článkom 16 ods. 4 smernice 2000/60/ES. Tieto 
environmentálne normy kvality sa zohľadnia v následnom preskúmaní programu opatrení 
a plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v súlade s článkom 11 ods. 8 a článkom 13 
ods. 7 smernice 2000/60/ES s cieľom dosiahnuť dobrý chemický stav povrchových vôd pre tieto 
látky do konca príslušného šesťročného plánovacieho cyklu vodohospodárskeho manažmentu 
povodia bez toho, aby bol dotknutý článok 4 ods. 4 až 9 smernice 2000/60/EC. Odchylne od 
článku 16 ods. 8 smernice 2000/60/ES dátumom pre tieto látky uvedeným v poslednej vete 
článku 16. ods. 8 smernice 2000/60/ES je 27. december 2016.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálne normy kvality pre látky farmaceutického významu by sa nemali stanoviť 
okamžite. Zahrnutie do zoznamu prioritných látok umožní zber komplexných údajov na 
hodnotenie rizík, ktoré náležite zohľadňuje pozitívne vplyvy týchto látok na zdravie. Komisia 
by mala navrhnúť environmentálne normy kvality pre tieto látky v rámci ďalšieho 
preskúmania zoznamu v roku 2016 a v roku 2021 by sa mali zaviesť opatrenia v súvislosti 
s plánmi vodohospodárskeho manažmentu povodia s cieľom splniť environmentálne normy 
kvality do roku 2027. Posledná veta v poznámke pod čiarou sa pridáva, aby sa zabezpečilo, že 
členské štáty v prípade nedosiahnutia dohody EÚ nestanovia pred rokom 2021 žiadne normy 
kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28

Návrh smernice
Príloha IIa (nová)

Text predložený Komisiou

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh Európskeho parlamentu
PRÍLOHA IIa

PRÍLOHA II
LÁTKY, KTORÉ SA ZAHRNÚ OKREM INÉHO DO PRVÉHO ZOZNAMU SLEDOVANÝCH 
LÁTOK VYPRACOVANÉHO KOMISIOU

Číslo CAS1 Číslo EÚ2 Názov látky
1066-51-9 neuplatňuje sa kyselina amino-methylfosfonová
298-46-4 206-062-7 Karbamazepín
57-12-5 neuplatňuje sa Voľný kyanid
1071-83-6 213-997-4 Glyfozát
15687-27-1 239-784-6 Ibuprofén
3380-34-5 222-182-2 Triklozán
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9029-97-4 231-175-3 Zinok a jeho zlúčeniny
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service (Služba pre chemické abstrakty)
2 Číslo EÚ: Európsky zoznam existujúcich komerčných chemických látok (EINECS) alebo 
Európsky zoznam oznámených chemických látok (ELINCS).

Or. en

Odôvodnenie

S cieľom uľahčiť zavedenie mechanizmu zoznamu sledovaných látok je vhodné uviesť 
niekoľko látok vzbudzujúcich možné obavy, o ktorých je už známe, že zber ďalších údajov 
z monitorovania prostredníctvom tohto zoznamu bude užitočný. Medzi vybrané látky okrem 
iného patria látky vzbudzujúce možné obavy v súvislosti s pitnou vodou, dve farmaceutické 
látky a nové znečisťujúce látky.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Chemické znečistenie patrí k príčinám neustále sa zvyšujúcej pozornosti v súvislosti s 
vodným prostredím a dostupnosťou a kvalitou bezpečnej a čistej vody pre našu spoločnosť:
uzákonenie vhodných opatrení na kontrolu chemického znečistenia vody je preto ústredným 
aspektom udržateľného hospodárenia s vodou. 

Znečistenie vody je tiež jednou z hlavných obáv týkajúcich sa životného prostredia, ktorú 
vyslovili občania EÚ: Európsky parlament vo svojom uznesení z 3. júla 2012 o vykonávaní 
právnych predpisov EÚ v oblasti vôd konštatoval, že „podľa prieskumu Eurobarometra z 
marca 2012 si 68 % Európanov myslí, že problémy týkajúce sa množstva a kvality vody sú 
vážne, 80 % si myslí, že chemické znečistenie predstavuje hrozbu pre vodné prostredie, 62 % 
Európanov má pocit, že nie sú dostatočne informovaní o problémoch s podzemnou vodou, 
jazerami, riekami a pobrežnými vodami vo svojej krajine, zatiaľ čo 67 % Európanov si myslí, 
že najúčinnejším spôsobom riešenia problémov s vodou by bolo zvyšovanie informovanosti 
o problémoch s vodou, a podľa 73 % opýtaných by EÚ mala navrhnúť ďalšie opatrenia na 
riešenie problémov s vodou v Európe.“

Rámcová smernica o vode prijatá v roku 2000 uplatňuje integrovaný prístup k vodnej politike 
zameraný na hospodárenie s vodou na úrovni povodia, pričom za cieľ stanovuje udržateľnosť 
dobrého stavu z ekologického, chemického a kvantitatívneho hľadiska, ktorý majú dosiahnuť 
európske vodné útvary do roku 2015. Rámcová smernica o vode stanovuje predovšetkým 
stratégie proti znečisťovaniu.

V tejto súvislosti smernica uvádza zoznam prioritných látok v oblasti vodnej politiky, a to 
chemických látok predstavujúcich na úrovni EÚ významné riziko pre vodné prostredie alebo 
na základe vodného prostredia. Vodné útvary musia spĺňať environmentálne normy kvality 
stanovené pre tieto látky, aby sa dosiahol dobrý chemický stav povrchových vôd. 
Najnebezpečnejšie látky sú identifikované ako prioritné nebezpečné látky pre ich 
perzistentnosť, bioakumulatívnosť a/alebo toxicitu. Opatrenia prijaté v súvislosti s rámcovou 
smernicou o vode sú zamerané na postupné znižovanie emisií prioritných látok do vodného 
prostredia alebo na zastavenie alebo postupné ukončenie v prípade prioritných nebezpečných 
látok.

Návrhom Komisie sa mení a dopĺňa rámcová smernica o vode a smernica 
o environmentálnych normách kvality, aby sa aktualizoval zoznam prioritných látok v oblasti 
vodnej politiky prinajmenšom každé štyri roky, tak ako sa vyžaduje v rámcovej smernici 
o vode. Návrh:

 pridáva do zoznamu 15 nových prioritných látok, pričom 6 z nich je identifikovaných 
ako prioritné nebezpečné látky;

 reviduje environmentálne normy kvality pre 7 existujúcich prioritných látok;
 označuje dve existujúce prioritné látky za prioritné nebezpečné látky;
 uvádza požiadavky na meranie koncentrácie niektorých látok v biote, t. j. vo vodných 

organizmoch ako ryby alebo kôrovce;
 zavádza osobitné ustanovenia pre látky, ktoré sa správajú ako ubikvitné perzistentné, 

bioakumulatívne a toxické látky (ubikvitné PBT látky);
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 vytvára nový mechanizmus pre zoznam sledovaných látok určený na monitorovanie 
látok vyvolávajúcich možné obavy na účely zberu údajov v súvislosti s budúcim 
postupom určovania látok ako prioritných látok.

Spravodajca víta návrh Komisie a domnieva sa, že niektoré úpravy by mohli objasniť 
a zefektívniť smernicu vo vzťahu k dosiahnutiu dobrého stavu povrchových vôd v EÚ, ako aj 
uľahčiť členským štátom jej vykonávanie. Hlavné body, ktorých sa týkajú pozmeňujúce 
a doplňujúce návrhy zaradené do návrhu, sú zhrnuté v ďalšom texte. 

Nové prioritné látky

Návrh pridáva 15 chemických látok do zoznamu 33 znečisťujúcich látok, ktoré sa monitorujú 
a kontrolujú v povrchových vodách EÚ, vrátane priemyselných chemických látok a biocídov, 
prípravkov na ochranu rastlín a po prvýkrát aj vrátane troch látok farmaceutického významu. 
Látky sa vyberali na základe vedecky podloženej skutočnosti, že môžu predstavovať 
významné riziko.

Spravodajca sa predovšetkým domnieva, že do zoznamu prioritných látok by sa nemali 
zaradiť žiadne ďalšie nové látky. Hoci je pridávanie a odoberanie látok nepochybne výsadou 
spoluzákonodarcov, je dôležité rešpektovať vedeckú integritu a transparentnosť technického 
postupu určovania prioritných látok, ktorý sleduje Komisia. Uprednostňuje sa zahrnúť do 
zoznamu sledovaných látok tie látky, ktoré vzbudzujú možné obavy (pozri ďalej v texte). 

Spravodajca vyjadruje isté obavy v súvislosti so zaradením troch látok farmaceutického 
významu do zoznamu: prirodzeného hormónu 17 beta-estradiolu a syntetického 
hormónu 17 alfa-etinylestradiolu, ktoré majú vlastnosti endokrinných disruptorov, 
a nesteroidného a protizápalového lieku diklofenak. Stanovenie environmentálnych noriem 
kvality pre tieto látky pri súčasnej úrovni vedomostí o ich výskyte a vplyvoch na vodné 
prostredie môže predstavovať problém v dôsledku veľkého významu z hľadiska ľudského 
zdravia: vodná politika by nemala priamo určovať zdravotnú politiku členských štátov.

Na druhej strane technický postup dodržiavaný Komisiou a schválený výborom VVZER 
poukazuje na skutočný problém v súvislosti s vodami EÚ, ktorý sa jednoducho nemôže 
ignorovať. Spravodajca navrhuje ponechať tieto tri látky v zozname prioritných látok, ale 
vypustiť ich environmentálne normy kvality. Environmentálne normy kvality predloží 
Komisia v rámci ďalšieho preskúmania zoznamu v období štyroch rokov. To umožní 
zozbierať komplexnejšie údaje, pričom sa zohľadnia najnovšie vedecké štúdie a pozitívne 
vplyvy v oblasti verejného zdravia pri posudzovaní príslušných rizík, čím sa vyrieši aj väčšina 
obáv zainteresovaných strán. Látky sa zahrnú do plánov vodohospodárskeho manažmentu 
povodia v roku 2021 s cieľom splniť environmentálne normy kvality do roku 2027.

Harmonogram realizácie a efektívnosť nákladov

Rámcová smernica o vode je nejednoznačná, pokiaľ ide o harmonogram realizácie opatrení na 
splnenie environmentálnych noriem kvality pre nové látky alebo aktualizovaných 
environmentálnych noriem kvality pre existujúce látky: je, samozrejme, nemožné, aby sa 
v prípade látok, ktorých environmentálne normy kvality sú zahrnuté alebo v súčasnosti 
aktualizované, mohlo očakávať dosiahnutie dobrého stavu v roku 2015, preto je dôležité 
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ujasniť znenie textu, aby sa v tomto ohľade predišlo akýmkoľvek právnym neistotám: 
opatrenia na zníženie znečistenia týmito látkami by sa mali zaviesť v rámci ďalšej 
aktualizácie plánov vodohospodárskeho manažmentu povodia v roku 2015 s cieľom splniť 
environmentálne normy kvality do roku 2021.

Navyše, hoci je analýza nákladov/prínosov zahrnutá v hodnotení vplyvu Komisie pre každú 
z týchto látok, treba zdôrazniť, že členské štáty majú najlepšiu pozíciu na hodnotenie 
najúčinnejších opatrení, ktoré treba zaviesť na dosiahnutie cieľov rámcovej smernice o vode. 
Nákladovo efektívna realizácia sa môže presadzovať najmä mechanizmami na kontrolu 
zdrojov, ktoré sú už dostupné v existujúcich právnych predpisoch ako REACH a ktoré 
náležite zohľadňujú význam socio-ekonomických faktorov. Zároveň treba pripomenúť, že 
členské štáty môžu podľa rámcovej smernice o vode odôvodniť predĺženie lehoty alebo menej 
prísne ciele na základe neprimeraných nákladov.

Zároveň sa treba vyhnúť správam, ktoré by zavádzali verejnosť: mapy znázorňujúce 
chemický stav vôd EÚ by nemali náhle ukazovať, že povrchové vody nedosahujú dobrý 
chemický stav, ak je to len následok nových, prísnejších požiadaviek alebo pridania nových 
látok: prechodné ustanovenie by malo umožniť členským štátom poskytovať samostatné 
mapy bez toho, aby bol dotknutý všeobecný cieľ dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 
2021.

Ubikvitné PBT látky

Spravodajca víta ustanovenia návrhu, ktoré umožňujú členským štátom znížiť monitorovacie 
úsilie pre perzistentné, bioakumulatívne a toxické látky, ktoré sa vyskytujú vo vodnom 
prostredí vo veľkej miere, a samostatnú prezentáciu ich výskytu, aby sa predišlo skresleniu 
dosiahnutých zlepšení v prípade iných látok. Navrhuje sa, aby sa určila minimálna frekvencia 
monitorovania pre tieto látky.

Zoznam sledovaných látok

Spravodajca víta mechanizmus zoznamu sledovaných látok predložený Komisiou ako účinný 
spôsob na vyriešenie dilemy týkajúcej sa potreby monitorovania látok s cieľom regulovať ich 
v protiklade k regulovaniu látok s cieľom monitorovať ich. Zoznam sledovaných látok by mal 
byť povinný, ako je uvedené v návrhu, aby sa pracovalo podľa plánu.

Spravodajca navrhuje obmedziť platnosť zoznamu na štyri roky, aby sa predišlo 
neobmedzenej platnosti povinnosti monitorovania, najmä v prípade odvolania právomocí 
vypracovať a aktualizovať zoznam, ktoré sú delegované na Komisiu. Nový systém na určenie 
počtu monitorovacích staníc je navrhnutý s cieľom znížiť rozdiely medzi štátmi s veľmi 
odlišným územím a zvýšenie frekvencie monitorovania je navrhnuté s cieľom posilniť 
štatistický význam údajov.

Navyše sa navrhuje priamo zaradiť do zoznamu sledovaných látok niekoľko látok, ktoré môžu 
vzbudzovať obavy v súvislosti s vodami EÚ. Tieto látky sa vybrali spomedzi tých, u ktorých 
je nedostatok spoľahlivých údajov z monitorovania hlavnou prekážkou prijatia náležite 
odôvodnených vedeckých rozhodnutí o náležitej úrovni obáv: zoznam obsahuje látky, ktoré 
môžu predstavovať riziko pre pitnú vodu, dve dodatočné látky farmaceutického významu 
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a nové znečisťujúce látky, ktoré boli v nedávnych štúdiách označené za potenciálne 
problematické pre vodu.

Informovanosť verejnosti

Ako už bolo uvedené, chemické znečistenie vody predstavuje pre občanov EÚ hlavnú obavu 
v súvislosti so životným prostredím. Spravodajca sa domnieva, že politický tlak vychádzajúci 
z vnímavej a informovanej verejnej mienky je jediným spôsobom na dosiahnutie úspechu 
v oblasti vodnej politiky: opatrenia proti znečisťovaniu vody by sa nemali vnímať ako 
nákladné nariadenia z Bruselu, ale skôr ako spoločný záujem občanov. 

Navrhuje sa preto podporovať informovanosť verejnosti informačnými a komunikačnými 
akciami o výsledkoch a vplyve opatrení proti znečisťovaniu povrchových vôd, konkrétne 
vytvorením webových stránok poskytujúcich prístup k plánom vodohospodárskeho 
manažmentu povodia, ktoré zostavili členské štáty.

* * *

Spravodajca privítal mnohé návrhy, ktoré mu predložili tieňoví spravodajcovia a kolegovia 
v Európskom parlamente. S cieľom zachovať rozhodovací proces taký transparentný, ako je 
želaný stav našej vody, zorganizoval dve vypočutia zainteresovaných strán, aby zástupcom 
organizácií vrátane Európskej rady pre chemický priemysel, EEB, EPPA, EUREAU, 
Greenpeace, Novartis, SustainPharma a WWF poskytol možnosť vyjadriť ich obavy. Konali 
sa individuálne zasadnutia so zastrešujúcimi organizáciami ako Európska rada pre chemický 
priemysel, VCI a WKÖ a so zástupcami národných delegácií. Ďalej oceňuje zasadnutia 
s dánskym a cyperským predsedníctvom Rady. Spravodajca nesie výlučnú zodpovednosť za 
návrhy, ktoré sa rozhodol zahrnúť do svojho návrhu správy.


