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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

I. Všeobecné súvislosti

Spoločenstvo po prvý raz v roku 1976 schválilo právne predpisy o chemickom znečistení vôd 
vo forme smernice 76/464/ES o znečistení spôsobenom určitými nebezpečnými látkami 
vypúšťanými do vodného prostredia Spoločenstva.

V nadväznosti na ne bolo od roku 1982 do roku 1990 prijatých viacero „dcérskych smerníc“ , 
stanovujúcich limity emisií a ciele kvality životného prostredia v súvislosti s 18 konkrétnymi 
znečisťujúcimi látkami.

Rámcová smernica o vode 2000/60/ES v článku 16 zaviedla aktuálnu, komplexnú a účinnú 
stratégiu týkajúcu sa chemického znečisťovania povrchových vôd.
Rámcová smernica o vode stanovuje všeobecný rámec stratégie proti znečisťovaniu 
povrchových vôd a žiada Komisiu, aby predložila návrh špecifických opatrení proti 
znečisťovaniu vôd jednotlivými znečisťujúcimi látkami alebo ich skupinami, ktoré pre vodné 
prostredie predstavujú značné riziko.  

Prvým krokom bolo prijatie rozhodnutia 2455/2001/ES, ktoré nahradzuje predchádzajúci 
zoznam predložený Komisiou v roku 1982; následne bola Komisia požiadaná, aby pre tieto 
prioritné látky predložila normy kvality životného prostredia v článku 16, ods. 7 a systém 
regulovania emisií v článku 16 ods. 6 a 8 
Cieľom tohto návrhu Európskej komisie je ochrana a podpora kvality životného prostredia v 
súlade so zásadami trvalo udržateľného rozvoja a súčasne aj venovanie pozornosti odvetviu
rybolovu a komunitám, ktoré sú na ňom závislé.

Návrh, ktorý je pripojený k oznámeniu a prispieva k zjednodušeniu právnych predpisov, v 
plnej miere zohľadňuje ciele a ustanovenia iných právnych predpisov Spoločenstva, 
predovšetkým z oblasti chemickej politiky vrátane nariadenia REACH a smernice 
o pesticídoch, smernice IPKZ (integrovaná prevencia a kontrola znečisťovania životného 
prostredia) a tematických stratégií, konkrétne stratégií v oblasti morskej politiky a 
udržateľného používania pesticídov. 

II. Východiská 

Chemické znečisťovanie povrchových vôd môže spôsobiť narušenie vodných ekosystémov, a 
tým zapríčiniť stratu biotopov a biodiverzity.

Znečisťujúce látky sa môžu akumulovať v potravinovom reťazci a škodiť dravcom, ktorí sa 
živia kontaminovanými rybami. Ľudia sú vystavení znečisťujúcim látkam z vodného 
prostredia konzumáciou rýb alebo morských živočíchov, pitnou vodou a potenciálne aj 
rekreačnými činnosťami.

Znečisťujúce látky sa môžu v životnom prostredí nachádzať mnoho rokov po tom, ako boli 
zakázané a môžu byť uvoľňované z rôznych zdrojov (napr. poľnohospodárstvo, priemysel, 
spaľovanie) v podobe výrobkov alebo vedľajších produktov, tieto môžu pochádzať 
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z minulosti alebo sa môžu denne využívať vo výrobkoch určených pre domácnosť.

Prvým krokom stratégie stanovenej v článku 16 bolo prijatie zoznamu prioritných látok 
(rozhodnutie 2455/2001/ES), na ktorom sa nachádza 33 látok primárneho záujmu úrovni 
Spoločenstva. Cieľom tohto návrhu je zabezpečiť vysokú úroveň ochrany proti rizikám, ktoré 
týchto 33 prioritných látok a určité ďalšie znečisťujúce látky predstavujú pre vodné prostredie 
alebo rizikám pochádzajúcim z vodného prostredia, a to ustanovením noriem kvality 
životného prostredia. 

Znižovanie úrovne chemického znečistenia vody, vyplývajúce z dodržiavania noriem kvality 
životného prostredia prináša mnoho potenciálnych environmentálnych a sociálnych výhod.

V oblasti komerčného a rekreačného rybolovu sa prínosy týkajú najmä zníženia počtu rýb, 
ktoré nespĺňajú požadované normy pre ľudskú spotrebu, zníženia negatívnych vplyvov na 
spotrebu rýb vďaka vnímaniu zdravotných rizík, zníženia miery expozície chemickým 
znečisťujúcim látkam v dôsledku konzumácie rýb, možného zvýšenia stavov a rozmanitosti 
druhov a zvýšených príjmov pochádzajúcich z komerčného a rekreačného rybolovu.
Pokiaľ ide o chov rýb a mäkkýšov, výhody súvisiace s dodržiavaním noriem kvality 
životného prostredia spočívajú v zlepšení produktivity v sektore, znížení akumulácie v mäse 
a znížení miery expozície ľudí nebezpečným látkam.

Celý tento proces bude mať zrejme veľký vplyv na zdravie ľudí. Výhody vyplývajúce zo 
zníženia chemického znečistenia sa týkajú celkového zníženia expozície nebezpečným 
látkam, najmä expozície ľudí vyplývajúcej z konzumácie morských živočíchov.

Tento návrh Európskej komisie sa obmedzuje na vytvorenie noriem kvality životného 
prostredia na úrovni Spoločenstva. Špecifické a dodatočné opatrenia regulácie znečistenia 
patria k právomociam členských štátov, keďže na splnenie požiadaviek uvedených v článku 
16 odseku 6 a 8 je potrebné uplatniť mnohé iné predpisy Spoločenstva. 

Navrhovaným nástrojom je smernica stanovujúca ciele kvality životného prostredia, ktoré sa 
majú dosiahnuť do roku 2015. 

III. Hodnotenie 

S ohľadom na dôsledky pre sektor je potrebné uviesť niekoľko poznámok: olovo je 
považované za nebezpečnú látku a jeho emisie vo vode je potrebné znížiť v čo najväčšej 
miere. Je potrebné podporiť sektor rybolovu tam, kde je schopný prispieť k tomuto zníženiu.
Komisia vo svojom hodnotení vplyvov uviedla (s. 53), že dioxíny, furány a PCB sú 
znečisťujúcimi látkami dávno a regulujú sa adekvátnym spôsobom. Je ťažké zastávať toto 
optimistické hodnotenie vzhľadom na skutočnosť, že od roku 2001, kedy bola schválená 
stratégia pre dioxíny, sa neprejavil výrazný pokles ich prítomnosti v rybách a predovšetkým 
v Baltickom mori sa ich obsah javí nezmenený. V zásade môže byť táto situácia dôsledkom 
toho, že tieto znečisťujúce látky sa v sedimentoch zadržiavajú a pravidelne sa znovu 
uvoľňujú. Veľké obavy v súvislosti s nebezpečenstvom, ktoré by pre vodné prostredie mohla 
predstavovať nelegálna likvidácia PCB, sú preto oprávnené.

Tretia poznámka sa týka navrhovaných koncentračných limitov hexachlórbenzénu,



AD\647594SK.doc 5/8 PE 378.705v03-00

SK

hexachlórbutadiénu a ortuti v normálnej (mokrej) hmotnosti rýb, mäkkýšov, kôrovcov a iných 
druhov. Ak sa členský štát rozhodne zaviesť prísnejšie normy s cieľom dosiahnuť potrebnú 
úroveň, ako sa uvádza v článku 2 ods. 3, bude nevyhnutné zosúladiť toto opatrenie s inými 
členskými štátmi, ktoré ležia v povodí tej istej rieky. V prípade potreby by tieto členské štáty, 
predovšetkým však tie, ktoré sa nachádzajú na hornom toku rieky, mali prijať rovnaké normy.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre rybné hospodárstvo 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

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 7 A (nové)

(7a) Určité látky sú veľmi škodlivé pre ryby, 
ak sú prítomné v povrchových vodách, ale 
nefigurujú na zoznamoch noriem kvality 
životného prostredia v oblasti vodného 
hospodárstva. Patria k nim najmä PFOS a 
tetrabrómbisfenol-A (TBBP-A). Komisia v 
prípade potreby predloží návrhy na prijatie 
noriem kvality životného prostredia v 
oblasti vodného hospodárstva aj pre tieto 
látky.

Odôvodnenie

PCB, dioxíny, PFOS a tetrabrómbisfenol veľmi poškodzujú životné prostredie a mali by sa 
nachádzať na zoznamoch látok, pre ktoré sa uplatňujú normy kvality životného prostredia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 11 A (nové)

(11a) Olovo využívané v rybolovných 
zariadeniach pre rekreačný i profesionálny
rybolov je zdrojom znečistenia vody. 
Členské štáty by s cieľom znížiť 
koncentráciu olova v rybolovných vodách 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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mali podporiť nahradenie olova v sektore 
rybolovu menej nebezpečnými 
alternatívami. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ODÔVODNENIE 11 B (nové)

(11b) Polychlórované bifenyly (PCB) a 
dioxíny predstavujú dve skupiny jedovatých 
látok, ktoré sú perzistentné a 
bioakumulovateľné. Obe skupiny látok sú 
značnou hrozbou pre ľudské zdravie a 
životné prostredie a majú vysoko negatívne 
dôsledky na vodné druhy, a tým aj na 
životaschopnosť odvetvia rybolovu. 
Komisia tiež pri rôznych príležitostiach 
zdôraznila potrebu zaradiť tieto látky do 
zoznamu prioritných látok. Táto smernica 
by preto mala zakotviť ich zaradenie na 
zoznam prioritných látok v budúcnosti.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 ODSEK 3 PODODSEK 2

Na účely monitorovania zhody s normami 
kvality životného prostredia pre látky 
uvedené v prvom pododseku, členské štáty 
zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou 
nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, 
alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé 
organizmy.

Na účely monitorovania zhody s normami 
kvality životného prostredia pre látky 
uvedené prvom pododseku, členské štáty 
zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou 
nahradia normu uvedenú v časti A prílohy I, 
alebo ustanovia doplňujúcu normu pre živé 
organizmy. Ak povodie rieky zasahuje do 
viacerých členských štátov, tieto členské 
štáty by mali v prípade potreby uplatniť
rovnaké normy.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 4 A (nový)

Článok 4a
Zaradenie dioxínov a PCB

V súlade s článkom 16 smernice 
2000/60/ES by Komisia mala najneskôr do 
31. januára 2008 predložiť návrh revízie 
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tejto smernice s cieľom zaradiť dioxíny a 
PCB na zoznam prioritných látok uvedený
prílohe II a doplniť príslušné normy kvality 
životného prostredia v prílohe I. 
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