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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Čo je cieľom tohto návrhu Európskej komisie?

Cieľom rámcovej smernice o vode (RSV) prijatej v decembri 2000 je predchádzať ďalšiemu 
zhoršeniu kvality vôd a posilniť ochranu vodného životného prostredia. Snaží sa všeobecne 
bojovať proti znečisťovaniu a za týmto účelom stanovuje postupné znižovanie chemického 
znečisťovania, najmä zastavenie alebo postupné znižovanie vypúšťania, emisií a unikania 
prioritných látok alebo nebezpečných prioritných látok predstavujúcich neprijateľné riziko pre 
vodné prostredie alebo riziko hroziace jeho prostredníctvom.
.
Politika v oblasti vodného hospodárstva sa uplatňuje na základe riadiacich plánov pre 
povodia. Členské štáty musia uplatniť opatrenia potrebné na predchádzanie zhoršovania stavu 
všetkých útvarov povrchových vôd, ale tiež na obnovenie a zlepšenie ich kvality.

Cieľom tohto návrhu, prostredníctvom uplatnenia čl. 16 ods. 7 RSV, je preveriť a zaručiť 
dosiahnutie vysokej úrovne ochrany pomocou ustanovenia noriem kvality životného 
prostredia (environmental quality standards - EQS) vo vodnom hospodárstve, to znamená 
limity koncentrácie s cieľom ochrániť človeka, flóru a faunu na základe informácií týkajúcich 
sa toxicity, pretrvávania a potenciálu bioakumulácie danej látky a údaje týkajúce sa jej vplyvu 
do budúcnosti na životné prostredie.

EQS sa zameriavajú na ochranu a zlepšovanie kvality životného prostredia, ale tiež na 
harmonizáciu hospodárskych podmienok na vnútornom trhu, pretože existujú veľké rozdiely 
medzi normami stanovenými jednotlivými štátmi.

Znečisťujúce látky poľnohospodárskeho pôvodu

Znečisťujúce látky môžu byť uvoľnené do životného prostredia z rôznych zdrojov:
poľnohospodárstvo, priemysel (ťažké kovy, rozpúšťadlá..), spaľovanie, atď.

Stanovisko Výboru pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka sa sústreďuje na znečisťovanie 
vôd spôsobené poľnohospodárstvom, presnejšie pesticídmi. Tento návrh smernice sa netýka  
nitrátov.

Pesticídy sú často uvádzané ako príčina zhoršovania ekologického stavu povrchových 
a pobrežných vôd, pretože môžu dlhodobo zotrvávať v životnom prostredí a môžu byť 
prenášané na veľké vzdialenosti. Ide o rozptýlené znečisťovanie, ktoré sa dá ťažko spresniť, 
pretože je spôsobené odtokom, priamym únikom do zeme a do ovzdušia, omývaním rastlín 
dažďom...

Na zozname prioritných látok (príloha l, časť A) sa nachádza veľa pesticídov: 1, 3, 8, 9, 13, 
14, 17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Niektoré sa už nepoužívajú v poľnohospodárstve, ale ich 
prítomnosť sa dá ešte zachytiť v usadeninách niektorých riek. Ďalších 8 znečisťujúcich látok, 
ktorých sa týka tento návrh smernice (príloha 1, časť B), všetky sú pesticídy.

Vo vodnom prostredí stále nachádzame nadmerné množstvo pesticídov, preto je 
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v poľnohospodárskej činnosti potrebné uprednostňovať produkty, ktoré nie sú nebezpečné pre 
prostredie, s najúčinnejšou technikou aplikácie, za prítomnosti deliacej zóny medzi poľami 
a vodnými tokmi a obmedzením nesprávneho rozprašovania lietadlom. Tieto body budú 
väčšinou spracované v textoch o pesticídoch nachádzajúcich sa v schvaľovacom procese.

Stanovisko spravodajcu

Tento návrh smernice stanovujúcej normy kvality životného prostredia v oblasti vodného 
hospodárstva sa nedá skúmať izolovane, pretože veľký počet opatrení na ochranu životného 
prostredia súvisí s poľom pôsobnosti iných existujúcich právnych aktov Spoločenstva alebo 
aktov, ktoré sa práve schvaľujú. 

Je potrebné dávať pozor, aby sa nevytvoril rozpor medzi cieľmi a ustanoveniami iných 
právnych dokumentov Spoločenstva a aby sa neanticipovali tie, ktoré budú prijaté 
v najbližších mesiacoch s cieľom zabezpečiť, aby všetky časti skladačky zapadli perfektne do 
seba.

Je potrebné tiež zvážiť platné texty, smernicu EHS 80-778 týkajúcu sa kvality pitnej vody, 
smernicu 91/414/EHS o povolení uvedenia na trh pre fyto-farmaceutické výrobky, smernicu 
IPPC (Integrated Pollution Prevention and control) prijatú v roku 1996, rámcovú smernicu 
o vode a texty, ktoré sa nachádzajú v procese schvaľovania, akou je smernica REACH, 
tematická stratégia trvalo udržateľného používania pesticídov, smernica o trvalo udržateľnom 
používaní pesticídov, revízia smernice o pesticídoch.

Dnes je však ťažké určiť, či uplatnenie týchto ďalších doplnkových právnych aktov umožní 
dosiahnuť ciele rámcovej smernice o vode alebo či bude naďalej potrebná činnosť 
Spoločenstva. Je potrebné naplánovať vypracovanie formálneho hodnotenia existujúcej 
legislatívy s cieľom vyplniť medzery, navrhnúť zlepšenia a podporiť skutočne integrovaný 
prístup európskej politiky týkajúcej sa vody a v širšej miere environmentálnej politiky.

Európska komisia sa rozhodla predložiť návrh, ktorý sa obmedzuje na stanovenie EQS 
harmonizovaných na úrovni Spoločenstva, ale bez zavedenia „kontrol emisií“, ktoré sú 
doplnkové v porovnaní s existujúcou legislatívou Spoločenstva. Týmto umožňuje, aby si 
členské štáty definovali pravidlá týkajúce sa ďalších znečisťujúcich látok na vnútroštátnej 
úrovni. Takéto riešenie vyhlásené za najpružnejšie, najproporcionálnejšie a najvýhodnejšie 
z hospodárskeho hľadiska môže byť podrobené kritike, pretože Komisie na zdôvodnenie 
ustanovenia EQS Spoločenstva dáva do popredia práve argument priaznivej harmonizácie 
hospodárskych podmienok a zníženia byrokratických nákladov členských štátov.

EQS sa týkajú vnútrozemských vôd (riek, jazier) a brakických vôd (pobrežných vôd). Článok 
16 ods.7 RSV vyžaduje od Komisie, aby predložila návrhy týkajúce sa kvalitatívnych noriem 
uplatňovaných na koncentráciu prioritných látok v povrchových vodách, usadeninách 
alebo živých organizmoch.

Pripravený návrh sa však sústreďuje na povrchové vody, pretože podľa Komisie, okrem troch 
látok, chýbajú podrobné a spoľahlivé informácie o prítomnosti látok v živých organizmoch 
a usadeninách  Sú to opäť členské štáty, ktoré doplnia EQS stanovené na úrovni 
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Spoločenstva, ale je tu otázka, pomocou akých prostriedkov sa to dá dosiahnuť.
Je to poľutovaniahodný výber, pretože veľa znečisťujúcich látok sa ukladá a nahromaďuje 
v koryte riek a vytvára tým riziko infiltrácie a teda znečistenia podzemných vôd a rozsiahle 
šírenie znečisťujúcich látok a v prípade riek, ktoré sú bagrované, niekedy až ku pobrežnej 
zóne. 

Spravodajca tiež poznamenáva, že sa nevzalo do úvahy možné vzájomné pôsobenie látok 
a ich nahromadenie.

Spravodajca sa obáva skutočnosti, že členským štátom bola ponechaná možnosť definovať 
prechodné zóny prekročenia limitov. V skutočnosti priemysel má za úlohu nainštalovať 
čističky na spracovania alebo detoxikáciu vypúšťaného odpadu tak, aby sa dodržiavali 
stanovené normy a teda táto výnimka nie je potrebná. Pokiaľ ide o poľnohospodársku 
činnosť, je ťažké identifikovať presné miesta vypúšťania. 

Definovali sa dva typy harmonizovaných EQS: Jedna EQS je založená na maximálne 
prípustnej koncentrácii a tým kontroluje krátkodobé znečistenie a ďalšia je založená na 
ročnom priemere.
.
Referenčné obdobie merania koncentrácie znečisťujúcich látok zaznamenávané do súpisov je 
jeden rok a tri roky pre pesticídy, pretože používané množstvá a únik do prírody sa 
každoročne menia v závislosti od klimatických podmienok.

Je potrebné mať na mysli, že riziko znečisťovania je vyššie, keď ide o opakované používanie 
prioritných látok na rovnakom mieste a v rovnakom čase, čo je presne prípad pesticídov, ktoré 
sa v poľnohospodárstve používajú najmä od marca do septembra. Poškodenie ekosystému 
môže byť nezvratné alebo predstavovať vážne ohrozenie počas najintenzívnejšieho 
používania pesticídov. Pre pesticídy je teda potrebné zistiť priemer za tri roky, ale taký 
priemer, ktorý sa vypočíta z koncentrácií nameraných počas obdobia ich aplikovania.

Ak sa má vypúšťanie, emisia a unikanie prioritných látok postupne znížiť alebo zastaviť, je 
potrebné, aby členské štáty na dosiahnutie tohto cieľa pri inventarizácii tiež stanovili 
zodpovedajúci harmonogram.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné 
zdravie a bezpečnosť potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do svojej správy tieto 
pozmeňujúce a doplňujúce návrhy:

Text predložený Komisiou1 Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1A (nové)

(1 A) V súlade s článkom 174 Zmluvy 
o založení Európskeho spoločenstva, 
environmentálna politika Spoločenstva je
založená na zásade preventívnych opatrení 
a na zásade, že škoda na životnom prostredí 
by mala byť prioritne napravená pri jej 
zdroji a že znečisťovateľ by mal platiť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 1A (nové)

(1a) Na zabezpečenie dobrej kvality vody je 
nutné poľnohospodársko-ekologické 
racionálne obhospodarovanie pôdy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 4A (nové)

(4a) Smernica 2000/60/ES obsahuje v 
článku 11 ods. 2 a časti B prílohy VI o 
programe opatrení nie vyčerpávajúci 
zoznam dodatočných opatrení, ktoré sa 
môžu členské štáty rozhodnúť prijať ako 
súčasť programu opatrení. Ide okrem 
iného o:
– legislatívne nástroje,
– administratívne nástroje a
– prijaté dohody na ochranu životného 
prostredia.

Odôvodnenie

Okrem právnych nástrojov by sa mali spomenúť aj tzv. dodatočné opatrenia uvedené v článku 
11 ods. 4 a časti B prílohy VI rámcovej smernice o vode ako možné riešenia v prípade častých 
prekročení noriem, keďže dobrovoľnejšie, stimulujúce opatrenia sú často účinnejšie než 
prísny zákonný prístup. Pomôže to zvýšiť spoločný dôvod pre smernicu ako takú a zákony o 
životnom prostredí vo všeobecnosti. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 5A (nové)
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(5A) Keďže väčšina ďalších aktov 
Spoločenstva nie je ešte úplne prijatá 
a uplatnená, v súčasnosti je ťažké určiť, či 
uplatnenie týchto politík umožní dosiahnuť 
ciele rámcovej smernice o vode, alebo či 
bude potrebná ďalšia činnosť 
Spoločenstva. Preto je potrebné vypracovať 
formálne hodnotenie koherencie 
a účinnosti všetkých právnych aktov 
Spoločenstva, ktoré sú priamym alebo 
nepriamym spôsobom zamerané na dobrú 
kvalitu vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 7

(7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z 
dôvodu účinnejšej regulácie ochrany 
povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS 
stanovili pre znečisťujúce látky 
klasifikované ako prioritné látky na úrovni 
Spoločenstva, a aby sa ponechalo na 
členských štátoch, aby si, v prípade potreby, 
stanovili pravidlá pre zostávajúce 
znečisťujúce látky na vnútroštátnej úrovni s 
prihliadnutím na uplatňovanie príslušných 
pravidiel Spoločenstva. Napriek tomu však,
osem znečisťujúcich látok, ktoré patria do 
oblasti pôsobnosti smernice Rady 
86/280/EHS z 12. júna 1986 o limitných 
hodnotách a dlhodobých cieľoch kvality, 
pokiaľ ide o vypúšťanie istých 
nebezpečných látok zahrnutých do zoznamu 
I prílohy k smernici 76/464/EHS  a 
patriacich do skupiny látok, pre ktoré by sa 
mal dosiahnuť dobrý chemický stav do roku 
2015, sa do zoznamu prioritných látok 
nezahrnulo. Spoločné normy vytvorené pre 
takéto znečisťujúce látky však dokázali 
svoju užitočnosť a je vhodné dodržiavať 
reguláciu ich noriem na úrovni 
Spoločenstva.

(7) Z hľadiska záujmov Spoločenstva a z 
dôvodu účinnejšej regulácie ochrany 
povrchových vôd je vhodné, aby sa EQS 
stanovili pre znečisťujúce látky 
klasifikované ako prioritné látky na úrovni 
Spoločenstva, a aby sa ponechalo na 
členských štátoch, aby si stanovili pravidlá 
pre zostávajúce znečisťujúce látky na 
vnútroštátnej úrovni s prihliadnutím na 
uplatňovanie príslušných pravidiel 
Spoločenstva. Napriek tomu však osem 
znečisťujúcich látok, ktoré patria do oblasti 
pôsobnosti smernice Rady 86/280/EHS z 12. 
júna 1986 o limitných hodnotách a 
dlhodobých cieľoch kvality, pokiaľ ide o 
vypúšťanie istých nebezpečných látok 
zahrnutých do zoznamu I prílohy k smernici 
76/464/EHS  a patriacich do skupiny látok, 
pre ktoré by sa mal dosiahnuť dobrý 
chemický stav do roku 2015, sa do zoznamu 
prioritných látok nezahrnulo. Spoločné 
normy vytvorené pre takéto znečisťujúce 
látky však dokázali svoju užitočnosť a je 
vhodné dodržiavať reguláciu ich noriem na 
úrovni Spoločenstva.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
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ODÔVODNENIE 10

(10) Pri nedostatku rozsiahlych a 
spoľahlivých informácií o koncentrácii 
prioritných látok v živých organizmoch a 
usadeninách na úrovni Spoločenstva a z 
hľadiska skutočnosti, že informácie o 
povrchových vodách sa zdajú byť 
dostatočným základom zabezpečenia úplnej 
ochrany a účinnej kontroly znečistenia, 
ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto 
štádiu obmedziť len na povrchové vody. Čo 
sa však týka hexachlórbenzénu, 
hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné 
zabezpečiť ochranu pred nepriamym 
účinkom a sekundárnou otravou iba 
uplatnením EQS pre povrchové vody na 
úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch 
teda treba ustanoviť EQS pre živé 
organizmy. Aby sa členským štátom 
umožnila pružnosť v závislosti od ich 
monitorovacej stratégie, mali byť schopné 
monitorovať takéto EQS a kontrolovať ich 
zhodu v živých organizmoch alebo ich 
konvertovať na EQS pre povrchové vody.
Okrem toho, zostáva na členských štátoch, 
aby ustanovili EQS pre usadeniny a živé 
organizmy tam, kde to považujú za potrebné 
a vhodné na doplnenie EQS ustanovených 
na úrovni Spoločenstva. Okrem toho, 
pretože usadeniny a živé organizmy 
zostávajú dôležitými matricami pre 
monitorovanie určitých látok členskými 
štátmi s cieľom posúdiť dlhodobé účinky 
antropogénnej činnosti a trendov, členské 
štáty by mali zabezpečiť, aby sa existujúce 
úrovne znečistenia v živých organizmoch a 
usadeninách nezvyšovali.

(10) Pri nedostatku rozsiahlych a 
spoľahlivých informácií o koncentrácii 
prioritných látok v živých organizmoch a 
usadeninách na úrovni Spoločenstva a z 
hľadiska skutočnosti, že informácie o 
povrchových vodách sa zdajú byť 
dostatočným základom zabezpečenia úplnej 
ochrany a účinnej kontroly znečistenia, 
ustanovenie hodnôt EQS by sa malo v tomto 
štádiu obmedziť len na povrchové vody.  Čo 
sa však týka hexachlórbenzénu, 
hexachlórbutadiénu a ortuti, nie je možné 
zabezpečiť ochranu pred nepriamym 
účinkom a sekundárnou otravou iba 
uplatnením EQS pre povrchové vody na 
úrovni Spoločenstva. V takýchto prípadoch 
teda treba ustanoviť EQS pre živé 
organizmy. Pokiaľ ide o iné látky, zostáva 
na členských štátoch vytvoriť osobitné 
programy monitorovania pre usadeniny 
a živé organizmy. V skutočnosti, pretože 
usadeniny a živé organizmy zostávajú 
dôležitými matricami pre monitorovanie 
určitých látok členskými štátmi s cieľom 
posúdiť dlhodobé účinky antropogénnej 
činnosti a trendov, členské štáty by mali 
zabezpečiť, aby sa existujúce úrovne 
znečistenia v živých organizmoch a 
usadeninách nezvyšovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 1

1. Členské štáty zabezpečia, aby zloženie ich 
povrchových vôd vyhovovalo normám 
kvality životného prostredia pre prioritné 
látky, vyjadrené ako ročný priemer a ako 

1. Členské štáty zabezpečia, aby zloženie ich 
povrchových vôd vyhovovalo normám 
kvality životného prostredia pre prioritné 
látky, vyjadrené ako ročný priemer, alebo 
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najvyššia prípustná koncentrácia, v súlade s 
ustanovením v časti A prílohy I a s normami 
kvality životného prostredia pre 
znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy 
I. 

pre znečisťujúce látky, na ktoré sa 
vzťahujú smernice 91/144/EHS 
a 2003/53/ES1, prispôsobený sezónnym 
odchýlkam v objeme a používaní látky a ako 
najvyššia prípustná koncentrácia, v súlade s 
ustanovením v časti A prílohy I a s normami 
kvality životného prostredia pre 
znečisťujúce látky uvedené v časti B prílohy 
I..
_____________________
1 Smernica Európskeho parlamentu a Rady 
2003/53/ES z 18. júna 2003, ktorá predstavuje 
dvadsiatu šiestu zmenu a doplnenie smernice Rady 
76/769/EHS týkajúcej sa obmedzenia uvedenia na 
trh a používania niektorých nebezpečných látok 
a prípravkov(nonylfenol, nonylfenol-etoxylát a 
cement (Ú. v. EÚ L 178 zo 17.7.2003, s.24).

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v 
poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie 
znečisťujúcich látok s objemom  značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky 
väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 ODSEK 1 PODODSEK 2A (nový)

Členské štáty musia zlepšiť vedomosti 
a dostupné údaje o zdrojoch prioritných 
látok a spôsoboch znečisťovania s cieľom 
identifikovať možnosti cielenej a účinnej 
kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 2 ODSEK 1A (nový)

1a. Ak vodný tok preteká viac než jedným 
členským štátom, je potrebné zabezpečiť 
koordináciu programov dohľadu a 
vnútroštátnych súpisov zostavených s 
cieľom vyhnúť sa udeleniu pokuty 
členskému štátu, ktorý sa nachádza  na 
dolnom toku rieky. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 2 ODSEK 3A (nový)

3A. Členské štáty sa musia podriadiť 
smernici 98/83/ES o vode určenej pre 
ľudskú spotrebu1 a riadiť útvary 
povrchových vôd používaných na 
získavanie pitnej vody v súlade s článkom 7 
smernice 2000/60/ES. Tieto požiadavky 
vyžadujú pre väčšinu látok povinné 
dodržiavanie prísnejších noriem ako sú 
environmentálne normy kvality.
¹ Ú. v. ES L 330 z 5.12.1998. Smernica zmenená 
a doplnená nariadením (ES) Európskeho 
parlamentu a Rady č. 1882/2003 (Ú .v. EÚ L 284 
z 31.10.2003, s.1).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 3

Článok 3 vypúšťa sa
Prechodové oblasti prekročenia

1. Členské štáty vyznačia hranice 
prechodových oblastí prekročenia, v 
ktorých koncentrácie jednej alebo 
viacerých znečisťujúcich látok môžu 
presiahnuť príslušné hodnoty noriem 
kvality životného prostredia, pokiaľ tieto 
hodnoty koncentrácie neovplyvnia zhodu 
zostatku útvaru povrchovej vody s týmito 
normami.
2. Členské štáty v každom prípade vymedzia 
rozsah častí útvarov povrchovej vody 
susediacich s bodmi vypúšťania, ktoré by 
sa mali klasifikovať ako prechodové oblasti 
prekročenia, pričom zohľadnia príslušné 
ustanovenia právnych predpisov 
Spoločenstva. 
Členské štáty zahrnú opis každého 
vymedzenia do svojich plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodí 
uvedených v článku 13 smernice 
2000/60/ES.
3. Členské štáty preskúmajú povolenia 
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uvedené v smernici 96/61/ES alebo 
predchádzajúcich predpisoch uvedených v 
článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 
2000/60/ES so zámerom postupného 
znižovania rozsahu každej prechodovej 
oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, 
identifikovanej v útvaroch vody 
ovplyvnených vypúšťaním prioritných 
látok.
4. Komisia v súlade s postupom uvedeným v 
článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
môže určiť metódu, ktorú majú členské 
štáty použiť na identifikáciu prechodových 
oblastí prekročenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 4 ODSEK 1A (nový)

1a. Členské štáty pripravia osobitné 
programy monitorovania pre usadeniny a 
živé organizmy a určia analyzované druhy 
a štruktúry, ako aj formu, v ktorej sa 
zobrazia výsledky, a to v súlade so 
sezónnymi obmenami organizmov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PODODSEK 2

Pokiaľ ide o prioritné látky alebo 
znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 91/414/EHS, vstupné hodnoty 
možno vypočítať ako priemer z rokov 2007, 
2008 a 2009.

Pokiaľ ide o prioritné látky alebo 
znečisťujúce látky, na ktoré sa vzťahuje 
smernica 91/414/EHS, vstupné hodnoty 
možno vypočítať ako priemer z 
reprezentatívnych období rokov 2007, 2008 
a 2009.

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v 
poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie 
znečisťujúcich látok s objemom  značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky 
väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 4 ODSEK 4 PODODSEK 2
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Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do 
aktualizovaných súpisov je jeden rok 
predtým, ako sa má analýza ukončiť. Pokiaľ 
ide o prioritné látky alebo znečisťujúce 
látky, ktoré sú v pôsobnosti smernice 
91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu 
vypočítať ako priemer z troch rokov pred 
ukončením tejto analýzy.

Referenčné obdobie na zavedenie hodnôt do 
aktualizovaných súpisov je jeden rok 
predtým, ako sa má analýza ukončiť.  Pokiaľ 
ide o prioritné látky alebo znečisťujúce 
látky, ktoré sú v pôsobnosti smernice 
91/414/EHS, vstupné údaje sa môžu 
vypočítať ako priemer z reprezentatívnych
období z troch rokov pred ukončením tejto 
analýzy.

Odôvodnenie

Pri výpočte priemeru by sa mala zohľadňovať skutočnosť, že používanie pesticídov v 
poľnohospodárstve má sezónny charakter, a že v prípade dočasných vôd hladiny koncentrácie 
znečisťujúcich látok s objemom  značne kolíšu. Keďže počas letných mesiacov sa zrážky 
väčšinou nevyskytujú, prvé dažde mávajú oveľa vyššie hodnoty koncentrácií. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 4 ODSEK 4 A (nový)

4 A. Ak sa má emisia, vypúšťanie a únik 
prioritných látok postupne znížiť alebo 
zastaviť, je potrebné, aby členské štáty na 
dosiahnutie tohto cieľa pri inventarizácii 
tiež stanovili zodpovedajúci harmonogram.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
ČLÁNOK 4 ODSEK 5

5. Komisia preverí, či emisie, vypúšťanie a 
úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, sú v zhode 
do roku 2025 s povinnosťami ich znižovania 
alebo zastavenia ustanovenými v článku 4 
ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 
2000/60/ES.

5. Komisia preverí, či emisie, vypúšťanie a 
úniky, ktoré sa odrážajú v súpise, sú v zhode 
do roku 2025 s povinnosťami ich znižovania 
alebo zastavenia ustanovenými v článku 4 
ods. 1 písm. a) bod (iv) smernice 
2000/60/ES. Komisia navrhne konkrétne 
strednodobé opatrenia v prípade, ak zistí, že 
sa neuplatňujú opatrenia zahrnuté v tejto 
smernici alebo že sa nedosiahli stanovené 
ciele.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
ČLÁNOK 4 ODSEK 6
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6. Komisia v súlade s postupom stanoveným 
v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
môže určiť metódu, ktorú majú členské štáty 
použiť pri vytváraní súpisov.

6. Komisia v súlade s postupom stanoveným 
v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
stanoví technické charakteristiky analýz a
metódu, ktorú majú členské štáty použiť pri 
vytváraní súpisov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
ČLÁNOK 4 A (nový)

Článok 4 A
Kontrola uplatňovania

V prípade častého prekračovania hodnôt 
stanovených v normách environmentálnej 
kvality, členské štáty musia identifikovať 
zdroj a prijať účinné, primerané 
a odstrašujúce opatrenia v rámci rôznych 
nástrojov, ako smernica 96/61/ES alebo 
smernica Rady 91/144/EHS z 15. júla 1991 
o uvedení fyto-farmaceutických výrobkov 
na trh s cieľom obmedziť uvedenie na trh a 
používanie niektorých látok vzhľadom na 
riziko, ktoré predstavujú pre vodné 
prostredie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
ČLÁNOK 4 B (nový)

Článok 4 B
Opatrenia na monitorovanie

Komisia vypracuje revíziu zoznamu 
prioritných látok hneď potom, ako sa 
v súlade s článkom 4 uverejnia
a aktualizujú súpisy.
Na základe výsledkov súpisov sa musia
vypracovať opatrenia pre 
najproblematickejšie látky. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20
ČLÁNOK 9A (nový)
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Článok 9 A
Doplnková činnosť Spoločenstva

Komisia zavedie jasné a transparentné 
postupy stanovujúce racionálny a cielený 
rámec na odovzdávanie informácií 
o prioritných látkach členskými štátmi, 
ktoré podporujú rozhodovací proces 
Spoločenstva a umožňujú stanoviť 
harmonizované EQS pre usadeniny a živé 
organizmy a dodatočné kontroly emisií.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21
PRÍLOHA I ČASŤ C BOD 2

2. Stĺpce 6 a 7: pre ktorýkoľvek útvar 
povrchovej vody zhoda s EQS-MAC 
znamená, že nameraná koncentrácia v 
ktoromkoľvek mieste sledovania v rámci 
útvaru vody nesmie presiahnuť hodnotu 
stanovenú normou.

2. Stĺpce 6 a 7: pre ktorýkoľvek útvar 
povrchovej vody zhoda s EQS-MAC 
znamená, že namerané koncentrácie v 
ktoromkoľvek mieste sledovania v rámci 
útvaru vody nesmú opakovane presiahnuť
hodnotu stanovenú normou.

Odôvodnenie

Najvyššia povolená koncentrácia je dobrý nástroj v boji proti znečisteniu životného 
prostredia. Prijímať opatrenia okamžite po prvom spozorovaní prekročenia koncentrácie je 
však prehnané. Opakované prekročenie EQS-MAC je lepšie kritérium a tento prístup zabráni 
nedbanlivosti pri kontrolách.
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