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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

V rámcovej smernici o vode1 prijatej v roku 2000 sa vynechali niektoré otázky 
vyhodnocovania kvality podzemných vôd. Táto „dcérska smernica“ má tieto medzery 
vyplniť. Účelom tejto smernice je harmonizovať monitorovanie kvality podzemnej vody, aby 
bolo možné posilniť prevenciu a kontrolu znečisťovania podzemných vôd.  Táto smernica 
žiada od členských štátov, aby ustanovili prahové hodnoty pre znečisťujúce látky, 
vyhodnocovali a monitorovali chemický stav podzemných vôd a vykonali opatrenia, ktoré 
obrátia  rastúce trendy v znečisťovaní.

Túto smernicu možno privítať. Podzemná voda je dôležitým prírodným zdrojom, ktorý je 
potrebný ako zdroj pitnej vody, vody pre priemysel a poľnohospodárstvo a preto by sa mala 
chrániť pre súčasnosť a budúcnosť. Navrhujú sa však niektoré pozmeňujúce a doplňujúce 
návrhy, ktoré zohľadnia úrovne prirodzene sa vyskytujúcich látok/znečisťujúcich látok a ich 
variácie v dôsledku prírodných podmienok: Aby bolo možné konkrétne sa zamerať na 
znečistenie, ktoré spôsobila činnosť človeka, mali by členské štáty zohľadniť hladiny 
prirodzene sa vyskytujúcich látok/znečisťujúcich látok a ich prirodzené variácie.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku žiada Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor prijal do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text navrhnutý Komisiou2 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
Odôvodnenie 5

(5) S cieľom určiť kritériá pre 
vyhodnocovanie chemického stavu útvarov 
podzemných vôd by sa mali vypracovať 
kvalitatívne normy, hraničné hodnoty, a 
metódy vyhodnocovania. 

(5) S cieľom určiť kritériá na vyhodnotenie 
chemického stavu útvarov podzemnej vody 
by mali členské štáty s ohľadom na 
národné a regionálne podmienky
vypracovať normy kvality, hraničné hodnoty 
a metódy vyhodnocovania. 

  
1 Ú. v. L 327, 22.12. 2000, str. 1
2 Ú. v. C.../ Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Odôvodnenie

V zmysle rámcovej smernice o vode by mal byť cieľ stanovený na úrovni EÚ. Konkrétny 
spôsob na jeho dosiahnutie je podľa zásady subsidiarity lepšie ponechať na jednotlivé členské 
štáty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
Odôvodnenie 7a (nové)

(7a) Členské štáty podľa možnosti 
využívajú existujúce štatistické postupy, 
pokiaľ sú v súlade s medzinárodnými 
normami a prispievajú k dlhodobej 
porovnateľnosti výsledkov monitorovania 
medzi členskými štátmi.

Odôvodnenie

Pozornosť a energiu treba sústrediť na dosiahnutie cieľov. Je potrebné vyhnúť sa zbytočnej 
byrokracii, akou je duplikácia štatistických postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
Článok 1, pododsek 2

Táto smernica rovnako stanovuje
požiadavku zabrániť alebo obmedziť 
nepriame vypúšťanie znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

(c) program opatrení, ktoré majú členské 
štáty prijať, aby zabránili alebo obmedzili
nepriame vypúšťanie znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
Článok 1, odsek 2a (nový)

Táto smernica, ktorá ďalej rozvíja 
smernicu 2000/60/ES, predpokladá, že 
členské štáty a orgány zodpovedné za trvalo 
udržateľné riadenie vodných zdrojov 
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prijmú všetky opatrenia potrebné na popis a 
prehodnotenie stavu útvarov podzemnej 
vody. Tieto opatrenia, uvedené v prílohe II 
(bode 2), IV a V smernice 2000/60/ES, 
zahŕňajú stanovenie polohy a hraníc 
útvarov podzemnej vody, ich geologických a 
hydrologických vlastností, schopnosti 
dopĺňania a obnovenia, povodí, miest 
odberu a rizík nadmerného využívania a 
znečistenia.

Odôvodnenie

Keďže tento návrh je ďalším rozvinutím smernice 2000/60/ES, malo by v ňom byť jasne 
uvedené, že na adekvátnu ochranu podzemnej vody sú potrebné niektoré z nástrojov rámcovej 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
Článok 2, odsek 1

„hraničná hodnota“ znamená maximálnu 
povolenú hodnotu koncentrácie 
znečisťujúcich látok v podzemných vodách, 
prekročenie ktorej by spôsobilo, že útvar 
alebo útvary podzemných vôd budú 
charakterizované ako vody so zlým 
chemickým stavom

„hraničná hodnota“ znamená maximálnu 
povolenú hodnotu koncentrácie 
znečisťujúcich látok v podzemných vodách, 
prekročenie ktorej by spôsobilo, že útvar 
alebo útvary podzemných vôd budú 
charakterizované ako vody so zlým 
chemickým stavom, zohľadňujúc 
prirodzenú koncentráciu znečisťujúcej 
látky.

Odôvodnenie

Pri vyhodnocovaní hraničných hodnôt pre útvary podzemných vôd by členské štáty mali 
zohľadňovať aj (miestne) úrovne prirodzene sa vyskytujúcich látok/znečisťujúcich látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
Článok 2, odsek 2

2. „významný a pretrvávajúci rastúci trend“ 
znamená akýkoľvek štatisticky významný 
vzostup koncentrácie znečisťujúcich látok v 

2. „významný a pretrvávajúci rastúci trend“ 
znamená akýkoľvek štatisticky významný 
vzostup koncentrácie znečisťujúcich látok v 



AD\554033SK.doc 6/12 PE 349.870v02-00

SK

porovnaní s koncentráciami nameranými na 
začiatku programu monitorovania, ako sa 
uvádza v článku 8 smernice 2000/60/ES, 
pričom sa berú do úvahy kvalitatívne normy 
a hraničné hodnoty.

porovnaní s koncentráciami nameranými na 
začiatku programu monitorovania, ako sa 
uvádza v článku 8 smernice 2000/60/ES, 
pričom sa berú do úvahy kvalitatívne normy 
a hraničné hodnoty a variácie, ktoré sú 
dôsledkom prirodzených podmienok.

Odôvodnenie

Vzostupný trend, ktorý je dôsledkom prirodzeného uvoľňovania v súvislosti s geologickými 
podmienkami, by sa nemal považovať za trend, ktorý vyžaduje konkrétne špecifické kroky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
Článok 4, odsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, 
vykonanom v súlade s článkom 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielu 2.1 a 2.2 
prílohy II tejto smernice, v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II tejto 
smernice a s ohľadom na ekonomické a 
sociálne náklady stanovia členské štáty do 
22. decembra 2005 hraničné hodnoty pre 
každú znečisťujúcu látku, ktorá bola na ich 
území identifikovaná ako látka prispievajúca
k charakterizácii útvarov alebo skupiny 
útvarov podzemných vôd ako ohrozených. 
Členské štáty ustanovia ako minimum 
hraničné hodnoty pre znečisťujúce látky 
uvedené v častiach A.1 a A.2 prílohy III 
tejto smernice. Tieto hraničné hodnoty sa 
okrem iného budú používať na 
vyhodnocovanie stavu podzemných vôd, ako 
sa uvádza v článku 5 odseku 2 smernice 
2000/60/ES.
Tieto hraničné hodnoty môžu byť vytvorené 
na národnej úrovni, na úrovni povodia riek 
alebo na úrovni útvaru alebo skupiny 
útvarov podzemných vôd.

1. Na základe procesu charakterizácie, 
vykonanom v súlade s článkom 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielu 2.1 a 2.2 
prílohy II tejto smernice, v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II tejto 
smernice a s ohľadom na ekonomické a 
sociálne náklady a najnovšie vedecké 
dôkazy stanovia členské štáty do 22. 
decembra 2005 hraničné hodnoty pre každú 
znečisťujúcu látku, ktorá bola na ich území 
identifikovaná ako látka prispievajúca k 
charakterizácii útvarov alebo skupiny 
útvarov podzemných vôd ako ohrozených. 
Členské štáty ustanovia ako minimum 
hraničné hodnoty pre znečisťujúce látky 
uvedené v častiach A.1 a A.2 prílohy III 
tejto smernice. Tieto hraničné hodnoty sa 
okrem iného budú používať na 
vyhodnocovanie stavu podzemných vôd, ako 
sa uvádza v článku 5 odseku 2 smernice 
2000/60/ES.

Tieto hraničné hodnoty môžu byť vytvorené 
na národnej úrovni, na úrovni povodia riek 
alebo na úrovni útvaru alebo skupiny 
útvarov podzemných vôd identifikovaných 
ako ohrozených.
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Odôvodnenie

Je veľmi dôležité, aby členské štáty pri stanovení hraničných hodnôt posúdili najnovšie 
vedecké poznatky v takých oblastiach, ako je medicína, toxikológia, ekológia atď.

Ďalej treba objasniť, že hraničná hodnota  by sa mala uplatniť len na útvary podzemnej vody, 
ktoré sú charakterizované ako ohrozené.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
Článok 4, odsek 1a (nový)

1a. Pre útvary podzemnej vody 
nachádzajúce sa v medzinárodnom 
správnom území povodia vypracujú 
dotknuté členské štáty spoločne s ohľadom 
na konkrétne národné a regionálne 
podmienky normy kvality, hraničné 
hodnoty a metódy hodnotenia s cieľom 
poskytnúť kritériá pre hodnotenie 
chemického stavu útvarov podzemnej vody.
Ak členské štáty nedokážu dosiahnuť 
dohodu, musia problém v súlade s článkom 
12 smernice 2000/60/ES predložiť Komisii, 
ktorá vypracuje odpoveď v lehote 6 
mesiacov.

Odôvodnenie

Nezhody medzi členskými štátmi nesmú viesť k nečinnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
Článok 5

1. S cieľom identifikovať tendencie a 
definovať počiatočné body na zvrátenie 
týchto tendencií musia mať členské štáty 
monitorovacie programy, ako je stanovené 
v článku 8 smernice 2000/60/ES, na 
monitorovanie všetkých bodov odberu vody 
pre ľudskú spotrebu a poľnohospodárske 
využitie, najmä body odberu pre viac ako 50 
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Členské štáty identifikujú akúkoľvek 
významnú a trvalo vzostupnú tendenciu 
koncentrácií znečisťujúcich látok v útvaroch 
podzemných vôd alebo skupinách útvarov a 
definujú počiatočný bod zvrátenia tejto 
tendencie v súlade s prílohou IV tejto 
smernice.

V prípade útvarov podzemnej vody, v 
ktorých sú identifikované významné a trvalo 
vzostupné tendencie koncentrácií 
znečisťujúcich látok, členské štáty zvrátia 
túto tendenciu prostredníctvom programu 
opatrení uvedeného v článku 11 smernice 
2000/60/ES s cieľom postupne znížiť 
znečistenie podzemnej vody.

ľudí, vytvoriť ich zoznam a uviesť ich v 
prehľadom a prístupnom registri.
2. Členské štáty identifikujú akúkoľvek 
významnú a trvalo vzostupnú tendenciu 
koncentrácií znečisťujúcich látok v útvaroch 
podzemných vôd alebo skupinách útvarov a 
definujú počiatočný bod zvrátenia tejto 
tendencie v súlade s prílohou IV tejto 
smernice.
3. V prípade útvarov podzemnej vody, v 
ktorých sú identifikované významné a trvalo 
vzostupné tendencie koncentrácií 
znečisťujúcich látok, členské štáty zvrátia 
túto tendenciu prostredníctvom programu 
opatrení uvedeného v článku 11 smernice 
2000/60/ES s cieľom postupne znížiť 
znečistenie podzemnej vody.
4. V súlade so zásadou integrovaného 
manažmentu povrchovej vody a podzemnej 
vody musia príslušné orgány monitorovať 
akékoľvek možné nadmerné využívanie 
kolektorov podzemnej vody a vplyvy 
zníženia hladiny podzemnej vody na 
koncentrácie znečisťujúcich látok v 
podzemnej vode, na mokrade a chránené 
oblasti a v prípade potreby navrhnúť umelé 
doplnenie daného útvaru podzemnej vody.

Odôvodnenie

Na splnenie požiadaviek nového návrhu je potrebné, aby členské štáty implementovali 
rámcovú smernicu o vode. Identifikovať tendencie môžu len vtedy, ak majú adekvátny, prísny 
a prehľadný systém monitorovania podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
Článok 6, odsek 1

6. Okrem základných opatrení stanovených 
v článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriameho vypúšťania 
akýchkoľvek znečisťujúcich látok, 

6. Okrem základných opatrení stanovených 
v článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriameho vypúšťania 
akýchkoľvek znečisťujúcich látok, 
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uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy VIII 
uvedenej smernice, do podzemných vôd.

uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy VIII 
uvedenej smernice, do podzemných vôd.
Členské štáty podporia tých, ktorí iniciujú a 
sú zodpovední za rozvoj ľudskej činnosti a 
rozširovanie obývaných oblastí, aby sa 
zapojili do procesu informovania verejnosti 
a konzultácie s verejnosťou podľa článku 
14 smernice 2000/60/ES, pretože si musia 
byť vedomí vplyvu ich ekonomických 
činností na spotrebu a použitie podzemnej 
vody v budúcnosti. Členské štáty zabezpečia 
sprístupnenie týchto informácií verejnosti, 
aby získali ich pripomienky a zabezpečili 
ich informovanosť o koncesiách pre 
využívanie a stave kolektorov podzemnej 
vody.

Odôvodnenie

Minimálna záruka trvalého zachovania kolektorov podzemnej vody, ktoré sú v mnohých 
prípadoch zdrojom, ktorý je ťažké obnoviť, si vyžaduje, aby pred začatím ich využívania boli 
identifikované potreby ekonomických iniciatív, ktoré budú vodu využívať, čo umožní vypočítať 
ich realizovateľnosť a vplyv. Skúsenosti z doterajšieho manažmentu tiež dokazujú, že je 
dôležité, aby si všetci užívatelia boli vedomí koncesií, povolení a stavu kolektorov podzemnej 
vody, čo je v súlade s požiadavkami transparentného a participatívneho manažmentu, ktorý 
predpokladá smernica o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
Článok 6a (nový)

Článok 6a
Podľa článku 9 smernice 2000/60/ES 
členské štáty prijmú opatrenia na prenos 
nákladov za znečistenie podzemnej vody na 
znečisťovateľa.
Ak je zdrojom znečistenia výroba alebo 
použitie výrobkov obchodovaných na 
vnútornom trhu, Komisia prijme iniciatívy s 
cieľom stanoviť zdroju takéhoto 
znečistenia primeraný a spravodlivý 
poplatok.
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Odôvodnenie

Na základe rámcovej smernice o vode sú členské štáty povinné preniesť náklady za používanie 
vody v súlade so zásadou „znečisťovateľ platí“. Členské štáty musia do roku 2010 poskytnúť 
informácie o spôsobe, ktorým to chcú uskutočňovať. Používanie chemických herbicídov 
jednotlivcami a miestnymi orgánmi je významným zdrojom znečistenia vody. Aj alternatívne 
spôsoby, ktoré údajne neškodia životnému prostrediu, majú stále veľmi škodlivý vplyv na 
podzemnú vodu, hoci menej narúšajú pôdny život.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
Článok 8, odsek 1a (nový)

V záujme identifikovania oblastí budúceho 
priemyselného a mestského rozvoja a 
zaručenia bezpečnosti a kvality zvrátenia 
tendencií je dôležité, aby členské štáty 
zaviedli spoločnú metodológiu registrácie 
kolektorov podzemnej vody s cieľom 
rozvíjať program Inspire. Členské štáty 
preto začnú zhromažďovať údaje hneď po 
nadobudnutí účinnosti tejto smernice.

Odôvodnenie

Je potrebné vytvoriť metodológiu zbierania údajov s ohľadom na zavedenie programu Inspire 
na digitalizáciu útvarov podzemnej vody, o ktorom sa v súčasnosti diskutuje v Parlamente.
Členské štáty sa preto musia začať zapájať do metodológie zhromažďovania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
Príloha I, tabuľka, riadok 3, stĺpec 3 (nový)

Táto norma by sa nemala uplatňovať na 
prirodzene sa vyskytujúce látky, 
registrované ako aktívne zložky biocídnych 
výrobkov, a pre ktoré je prirodzená 
koncentrácia látky vyššia než navrhovaná 
kvalitatívna norma.
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Odôvodnenie

Niektoré účinné látky, ktoré je povolené používať v biocídnych výrobkoch sú prirodzene sa 
vyskytujúce látky (napr. chlorid sodný, jód, striebro, meď atď.). V prostrediach, kde sa tieto 
látky vyskytujú prirodzene je ich množstvo v susediacej podzemnej vode oveľa vyššie ako 
navrhovaný limit 0,1 μg/l. Takto by sa zohľadnil prirodzený výskyt látky. Navyše chlorid 
sodný (kuchynská soľ) a jód sa vyskytujú vo veľkých množstvách v morskej vode. Je preto 
nezmyselné zavádzať limitné hodnoty pre tieto prirodzene sa vyskytujúce látky, hoci je 
povolené ich použitie v biocídnych výrobkoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
Príloha III, časť B, oddiel 2.3

2.3) Spôsob, ktorým boli pri stanovení 
hraničných hodnôt zohľadnené 
ekonomické a sociálne náklady.

2.3 Program opatrení, ktorý stanovia 
členské štáty, obsahuje odôvodnenie 
spôsobu, ktorým sa zohľadňujú 
ekonomické a sociálne náklady pri 
hodnotení opatrení zameraných na 
dosiahnutie dobrého chemického stavu 
podzemnej vody.

Odôvodnenie

Ekonomické a sociálne náklady by nemali byť kritériom pre stanovovaní hraničných hodnôt, 
ale mali by sa zohľadniť pri hodnotení opatrení, ktoré sa môžu prijať na dosiahnutie dobrého 
stavu.
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