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STRUČNÉ ODÔVODNENIE

Rámcová smernica o vode1, prijatá v roku 2000, určila stratégiu predchádzania a regulácie 
chemického znečistenia vôd. Pokiaľ ide o povrchové vody, od členských štátov sa požadovalo 
predchádzať zhoršovaniu kvality povrchových vôd, dosiahnuť ciele environmentálnej kvality 
do roku 2015 a do roku 2025 znížiť/postupne ukončiť vypúšťanie, emisie a úniky „prioritných 
látok“ a „prioritných rizikových látok“.  V tom čase sa však neuvádzali presné vymedzenia 
pojmov „prioritných (rizikových) látok“ a environmentálnej kvality. V roku 2001 Komisia 
čiastočne vyplnila túto medzeru tým, že určila látky vzbudzujúce značné obavy2 (33 
„prioritných látok“, z ktorých je 25 potenciálne rizikových).

Tento návrh vypĺňa zostávajúcu medzeru tým, že zavádza normy environmentálnej kvality 
(maximálny limit na zabránenie krátkodobým nevratným následkom a tiež maximálny ročný 
priemer na zabránenie dlhodobým a chronickým vplyvom), vytvára súpis na kontrolu toho, či 
sa dodržujú ciele znižovania a/alebo zastavenia vypúšťania, emisií a únikov látok 
vzbudzujúcich značné obavy a zriaďuje zoznam 13 „prioritných rizikových látok“.

Spravodajca víta tento návrh. Voda je dôležitým prírodným zdrojom, ktorý sa využíva ako 
pitná voda, v priemysle a poľnohospodárstve a mal by sa chrániť na využívanie v prítomnosti 
a budúcnosti. Očakáva sa, že týmto návrhom sa znížia náklady na úpravu pitnej vody a zvýšia 
príležitosti pre odvetvia poskytujúce čistejšie technológie. Zrušením 5 starších smerníc návrh 
navyše prispeje k zníženiu administratívnej záťaže a k zjednodušeniu právnych predpisov, a 
tým aj k dosiahnutiu cieľa „lepšej právnej úpravy“ v Európskej únii.

Spravodajca však verí, že tieto pozitívne prvky by mali byť v rovnováhe s veľkou úlohou, 
ktorá stojí pred odvetvím v podobe nutných dodatočných investícií.

Po prvé, v rámcovej smernici o vode sa prijali ustanovenia umožňujúce flexibilitu a výnimky 
týkajúce sa termínov a environmentálnych noriem z dôvodu technickej uskutočniteľnosti, 
neprimeraných nákladov, prírodných podmienok a sociálno-ekonomických potrieb.
Podmienkou dosiahnutia dvojnásobného prospechu vďaka ochrane a hospodárskemu rozvoju 
je ďalšie právne objasnenie používania týchto ustanovení v rámci tejto smernice.

Po druhé, zoznam prioritných látok zahŕňa látky, ktoré sa vyskytujú v prírode. Predstavuje to 
problém pre priemyselnú výrobu využívajúcu prírodné suroviny, ktoré vždy obsahujú stopy 
týchto látok, z ktorých sa časť napokon uvoľní v dôsledku termodynamických zákonov a 
obmedzení technológií, ktoré sú dostupné na ich reguláciu. Z tohto dôvodu by sa malo 
posilniť uplatňovanie najlepšej dostupnej technológie, ako to stanovuje smernica 96/61/ES.

Spravodajca víta skutočnosť, že návrh neobsahuje novú reguláciu emisií a členským štátom 
umožňuje maximálnu pružnosť pri voľbe vykonávacích opatrení na dosiahnutie 
environmentálnych cieľov. Vo výnimočných prípadoch by mohli byť opatrenia Spoločenstva 
ešte účinnejšie. Takéto rozhodnutia by mali vychádzať z rozsiahlych konzultácií Komisie, 
členských štátov a zúčastnených strán. Na tento účel by mohol slúžiť postup, ktorý 

  
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. ES L 331, 15.12.2001, s. 1.
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predpokladá článok 12 rámcovej smernice o vode.

Ochrana a hospodárska činnosť by mali byť vo vzájomnej rovnováhe. Z tohto hľadiska je 
stanovenie environmentálnych noriem kvality (EQS), ktoré chránia voči priamym a 
nepriamym vplyvom, vítané a prospeje dosahovaniu cieľa ochrany ako i minimálnej záťaže 
pre členské štáty a ich hospodárstva. Zvolenej koncepcie by sme sa nemali vzdať ani vtedy, 
ak sa EQS ešte nedajú definovať. V takýchto prípadoch a v prípadoch, keď príslušné látky 
vykazujú bioakumulačné vlastnosti, by bolo treba namiesto zavedenia EQS pre zložky 
životného prostredia, ktoré sú pravdepodobne ohrozené, tieto zložky monitorovať s cieľom 
zabrániť významnému zhoršeniu stavu a medzitým by mala pokračovať práca na všeobecných 
ochranných EQS.  Nevyriešené otázky využívania EQS v sedimentoch a živých organizmoch 
v kombinovanom prístupe, prechodná povaha týchto EQS a nadradenosť koncepcie 
všeobecných ochranných EQS si spoločne vyžadujú zodpovedajúce úpravy návrhu tejto 
smernice.

Spravodajca má námietky voči otázke absolútneho predchádzania zhoršovania stavu.
Presahovalo by to koncepciu predchádzania zhoršovania stavu, ako je zakotvená v 
existujúcich právnych predpisoch Spoločenstva a spôsobilo by to, že by sa trvalo udržateľné 
vodohospodárstvo stalo nemožným.

Záverom treba pripomenúť, že spravodajca víta praktický prístup, ktorý Komisia zvolila pri 
stanovovaní jasných harmonizovaných záväzných noriem na úrovni Spoločenstva bez toho, 
aby dochádzalo k narúšaniu trhu. Týka sa to však aj hodnotenia stavu kvality vody a 
používania maximálnych prípustných koncentrácií v rámci kombinovaného prístupu podľa 
článku 10 rámcovej smernice o vode. V oboch prípadoch  existujú viaceré možnosti 
uplatňovania, ktoré by mohli viesť k rozdielnym výsledkom. Bez zavedenia harmonizovaných 
povinných metód nie je možné vytvoriť rovnaké podmienky pre všetkých. Zvláštnu pozornosť 
treba venovať prípadom, v ktorých navrhované EQS nekorešpondujú s analytickými 
metódami s dostatočne nízkou medzou stanovenia.

POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY

Výbor pre priemysel, výskum a energetiku 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 4

(4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho (4) Od roku 2000 bolo prijatých mnoho 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú 
opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade 
s článkom 16 smernice 2000/60/ES pre 
jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, 
viacero opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do pôsobnosti iných 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva. Preto treba dať radšej 
prednosť implementácii a revízii 
existujúcich nástrojov než vytváraniu 
nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli 
byť duplicitami jestvujúcich nástrojov.

aktov Spoločenstva, ktoré vytvárajú 
opatrenia na zníženie znečisťovania v súlade 
s článkom 16 ods.6 smernice 2000/60/ES 
pre jednotlivé prioritné látky. Okrem toho, 
viacero opatrení na ochranu životného 
prostredia patrí do pôsobnosti iných 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva. Preto treba dať radšej 
prednosť implementácii a revízii 
existujúcich nástrojov než vytváraniu 
nových nástrojov kontroly, ktoré by mohli 
byť duplicitami jestvujúcich nástrojov.

Odôvodnenie

Odkazovať by sa nemalo na článok 16 všeobecne, ale na článok 16 ods. 6, ktorý výslovne 
vyjadruje potrebu nákladovo efektívnych a primeraných regulačných opatrení. Zoznam látok z 
prílohy I a prílohy II obsahuje prirodzene sa vyskytujúce látky (napr. kovy), ktorých stopy sú 
všadeprítomné.  Tento aspekt sa musí zvýrazniť, aby sa regulačné opatrenia, ktoré sa 
požadujú, stali uskutočniteľnými.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 5

(5) Pokiaľ ide o znižovanie emisií 
prioritných látok z bodových a difúznych 
zdrojov uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 
8 smernice 2000/60/ES, zdá sa, že pre 
členské štáty je v prípade potreby z hľadiska 
nákladov efektívnejšie a primeranejšie 
začleniť, popri implementácii iných 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva, aj vhodné kontrolné opatrenia 
do programu opatrení, ktoré treba v súlade s 
článkom 11 smernice 2000/60/ES 
vypracovať pre každé povodie.

Pokiaľ ide o znižovanie emisií prioritných 
látok z bodových a difúznych zdrojov 
uvedených v článku 16 ods. 6 a ods. 8 
smernice 2000/60/ES, zdá sa, že pre členské 
štáty je v prípade potreby z hľadiska 
nákladov efektívnejšie a primeranejšie 
začleniť, popri implementácii iných 
existujúcich právnych predpisov 
Spoločenstva, aj vhodné kontrolné opatrenia 
do programu opatrení, ktoré treba v súlade s 
článkami 10 a 11 smernice 2000/60/ES 
vypracovať pre každé povodie.

Odôvodnenie

Účelom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je vyhnúť sa oslabeniu podmienky 
článku 10 rámcovej smernice o vode, ktorá vyžaduje prísnejšiu kontrolu emisií presahujúcu 
najlepšie dostupné postupy v prípade, keď je to potrebné na dosiahnutie súladu s 
environmentálnymi normami kvality.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
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ODÔVODNENIE 5A (nové)

(5a) Pokiaľ členský štát samotný nemôže 
vyriešiť skutočnosť, ktorá má vplyv na 
vodné hospodárstvo, môže ju oznámiť 
Komisii v súlade s článkom 12 smernice 
2000/60/ES. Členský štát by mal podať 
správu o tejto skutočnosti aj vtedy, ak sa 
opatrenia Spoločenstva javia ako 
efektívnejšie z hľadiska nákladov a 
vhodnejšie. V takom prípade by Komisia 
mala začať výmenu informácií so všetkými 
členskými štátmi a ak sa činnosť 
Spoločenstva skutočne ukáže ako lepšia 
možnosť, Komisia uverejní správu a 
predloží návrh opatrení. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ODÔVODNENIE 9

(9) Vodné prostredie môže utrpieť 
chemickým znečistením z dlhodobého aj 
krátkodobého hľadiska, a teda údaje o 
akútnych aj chronických vplyvoch by sa 
mali použiť ako základ pre ustanovenie 
EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana 
vodného prostredia a ľudského zdravia, treba 
stanoviť priemerné ročné normy kvality na 
úrovni zabezpečujúcej ochranu pred 
dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie 
prípustné koncentrácie na ochranu pred 
krátkodobým vystavením.

(9) Vodné prostredie môže utrpieť 
chemickým znečistením z dlhodobého aj 
krátkodobého hľadiska, a teda údaje o 
akútnych aj chronických vplyvoch by sa 
mali použiť ako základ pre ustanovenie 
EQS. Aby sa zabezpečila primeraná ochrana 
vodného prostredia a ľudského zdravia, treba 
stanoviť priemerné ročné normy kvality na 
úrovni zabezpečujúcej ochranu pred 
dlhodobým vystavením a stanoviť najvyššie 
prípustné koncentrácie na ochranu pred 
krátkodobým vystavením. Malo by sa 
harmonizovať uplatňovanie maximálnych 
povolených koncentrácií v súlade s 
kombinovaným prístupom ustanoveným v 
článku 10 smernice 2000/60/ES, najmä 
zaobchádzanie s krajnými hodnotami a 
stanovenie kontrol emisií.

Odôvodnenie

Maximálne prípustné koncentrácie sú nepriaznivo ovplyvnené krajnými hodnotami a 
nevzťahujú sa na žiadne časové obdobie, majú diskrétnu povahu.  Preto by bol každý pokus 
odhadnúť alebo predpovedať tieto hodnoty, čo je nutnosťou pri postupoch udeľovania 
povolení na emisie, veľmi nepriaznivo ovplyvnený. S cieľom stanoviť rovnaké podmienky pre 
všetkých by sa mali vypracovať harmonizované pravidlá riešenia týchto otázok.



AD\654947SK.doc 7/13 PE 380.994v02-00

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ODÔVODNENIE 18A (nové)

(18a) Nariadenie Európskeho parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 z 18. decembra 
2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a 
obmedzovaní chemických látok (REACH) a 
o zriadení Európskej chemickej agentúry1 

ustanovuje preskúmanie s cieľom posúdiť 
primeranosť kritérií na identifikáciu látok, 
ktoré sú perzistentné, bioakumulatívne a 
toxické. Komisia by mala zodpovedajúcim 
spôsobom upraviť prílohu X smernice 
2000/60/ES hneď potom, ako sa zmenia 
kritériá v nariadení (ES) č. 1907/2006.
______________
1 OJ L 396, 30.12.2006, p.1.

Odôvodnenie

Kritériá PBT v rámci REACH sa ukázali ako nedostatočné. Sú také nepružné, že sa podľa 
nich neurčili takmer žiadne látky PBT.  Tie isté kritériá sa bohužiaľ použili pri revízii prílohy 
X smernice 2000/60/ES. Len čo sa kritériá pre PBT látky v rámci REACH upravia, Komisia 
by mala preskúmať prílohu X.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 2 ODSEK 2

2. Členské štáty na základe monitorovania 
stavu vody vykonávaného v súlade s 
článkom 8 smernice 2000/60/ES
zabezpečia, aby sa koncentrácia látok
uvedených v častiach A a B prílohy I v 
usadeninách a živých organizmoch 
nezvyšovala.

2. Členské štáty monitorujú koncentrácie
látok uvedených v častiach A a B prílohy I
podľa potreby v živých organizmoch, 
recentných usadeninách alebo 
nerozpustených látkach, ak tieto látky 
vykazujú v týchto prostrediach významný 
akumulačný potenciál a ak 
environmentálne normy kvality pre fázu 
vody stanovené v častiach A a B prílohy I 
dostatočne nechránia organizmy pred 
druhotnou otravou alebo bentickými 
organizmami. Členské štáty zabezpečia, aby 
sa koncentrácie monitorovaných látok 
významne nezvyšovali počas obdobia revízie 
plánov vodohospodárskeho manažmentu 
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povodí uvedených v článku 13 ods. 7 
smernice 2000/60/ES.
Členské štáty v každom prípade monitorujú 
hexachlórbenzén, hexachlórbutadién a 
metyl-ortuť.

Odôvodnenie

Celkovo ochranárske environmentálne normy kvality pre vodnú fázu slúžia zásade prevencie, 
ale udržujú náklady na monitorovanie a súlad na nízkej úrovni.  Kým environmentálne normy 
kvality na základe dôvodov naznačených predtým nie sú k dispozícii , platí zákaz „značného“ 
zhoršenia (vzostupný trend) a zároveň sa monitorujú koncentrácie prioritných látok v 
príslušných usadeninách, živých organizmoch alebo suspendovaných tuhých látkach.
„Úplný“ zákaz zhoršenia by znemožnil trvalo udržateľné riadenie vôd a neplánuje sa ani v 
rámci súčasných právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, ani v rámci rámcovej smernice o 
vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 ODSEK 4A (nový)

4a. Environmentálne normy kvality 
uvedené v odsekoch 1 až 3 sa nedotýkajú 
požiadaviek smernice Rady 98/83/ES a 
článku 7 smernice 2000/60/ES o vodných 
útvaroch využívaných na odber pitnej vody, 
ktoré môžu byť prísnejšie. 

Odôvodnenie

V ustanoveniach je dôležité spresniť, že environmentálne normy kvality sa nedotýkajú 
osobitných požiadaviek Spoločenstva týkajúcich sa vody určenej na ľudskú spotrebu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 ODSEK 5

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 
21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia 
môže stanoviť povinné výpočtové metódy 
uvedené v druhom odseku bodu 3 časti C 
prílohy I k tejto smernici.

5. V súlade s postupom uvedeným v článku 
21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia do 
dvoch rokov po nadobudnutí účinnosti tejto 
smernice stanoví povinné výpočtové metódy 
aspoň pre prípady uvedené v časti C prílohy 
I k tejto smernici.
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Odôvodnenie

Na zabezpečenie rovnakej úrovne ochrany a zabránenie deformácie vplyvom konkurencie je 
potrebná povinná metodika. Zavádza sa pevný harmonogram definovania týchto metód, čím 
sa dopĺňa zodpovedajúce ustanovenie článku 8 ods. 3 smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 3 ODSEK 1

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.

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 
neohrozia zhodu zostatku útvaru povrchovej 
vody s týmito normami.

Odôvodnenie

Musí sa jednoznačne vyjadriť, že  prioritou je dodržiavanie cieľov smernice 2000/60/ES.
Formulácia „neohrozia“ je už použitá v podobnom pravidle článku 4 ods. 8 uvedenej 
smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 4 ODSEK 1

1. Na základe informácií zhromaždených v 
súlade s článkami 5 a 8 smernice 
2000/60/ES a podľa nariadenia (ES) č. 
166/2006, členské štáty vyhotovia súpis 
emisií, vypúšťania a únikov všetkých 
prioritných látok a znečisťujúcich látok 
uvedených v častiach A a B prílohy I pre 
každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu 
sa na ich území.

1. Na základe informácií zhromaždených v 
súlade s článkami 5 a 8 smernice 
2000/60/ES a podľa nariadenia (ES) č. 
166/2006, členské štáty vyhotovia súpis 
emisií, vypúšťania a únikov všetkých 
prioritných látok a znečisťujúcich látok 
uvedených v častiach A a B prílohy I pre 
každé povodie alebo jeho časť nachádzajúcu 
sa na ich území vrátane zdrojov emisií, 
vypúšťania a únikov a príslušných máp.
Členské štáty do súpisu zahrnú všetky 
opatrenia na kontrolu emisií prijaté po 
takýchto emisiách, vypúšťaniach a únikoch 
prioritných látok a znečisťujúcich látok.

Odôvodnenie

Malo by sa jasne špecifikovať, že v súpise sa uvedú zdroje emisií, vypúšťania a únikov 
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prioritných látok a ďalších znečisťujúcich látok. Na účely transparentnosti by sa mali 
roztriediť.

Vzhľadom na záväzky členských štátov týkajúce sa zníženia alebo zastavenia emisií, 
vypúšťania alebo únikov prioritných látok, ako sa stanovuje v článku 4 ods. 1 písm. a) bodu 
iv) smernice 2000/60/ES by mali členské štáty informácie o takýchto opatreniach zahrnúť do 
súpisu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 4 ODSEK 2 PODODSEK 2A (nový)

Členské štáty môžu pri príprave súpisov 
použiť informácie týkajúce sa emisií, 
vypúšťania a únikov zhromaždené od 
nadobudnutia účinnosti smernice 
2000/60/ES za predpokladu, že tieto 
informácie spĺňajú rovnaké kvalitatívne 
požiadavky, aké sa uplatňujú na informácie 
uvedené v odseku 1.

Odôvodnenie

Členské štáty by mali mať možnosť preukázať výsledky  „predchádzajúcich opatrení“.
Komisia by pri hodnotení pokroku mala prihliadať k týmto doplňujúcim informáciám.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 4 ODSEK 5 PODODSEK 1A (nový)

Pri preverovaní Komisia zohľadní:
— technickú uskutočniteľnosť a 
úmernosť;
— uplatňovanie najlepších dostupných 
techník;
— existenciu prirodzených koncentrácií 
pozadia.

Odôvodnenie

Pri hodnotení pokroku členských štátov v dosahovaní cieľa článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) 
smernice 2000/60/ES Komisia prihliadne k podmienkam, ktoré ohraničujú rozsah pôsobnosti 
potenciálnych opatrení.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
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ČLÁNOK 4 ODSEK 6A (nový)

6a. V prípade, že opatrenia na dosiahnutie 
cieľa uvedeného v článku 4 ods. 1 písm. a) 
bod iv) smernice 2000/60/ES sú technicky 
neuskutočniteľné alebo neúmerne drahé, 
členské štáty môžu uplatniť príslušné 
ustanovenia článku 4 ods. 4 a 5 uvedenej 
smernice.

Odôvodnenie

Vďaka tomuto zneniu sa ozrejmí uplatňovanie článku 4 ods. 4 a 5 smernice 2000/60/ES  pri 
dosahovaní cieľa článku 4 ods. 1 písm. a) bodu iv) uvedenej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 4A (nový)

Článok 4a
Nové kontroly Spoločenstva týkajúce sa 

emisií
1. Ak členský štát oznámi podľa článku 12 
ods. 1 smernice 2000/60/ES skutočnosť, 
ktorú nemôže vyriešiť na úrovni členského 
štátu, alebo oznámi, že sa opatrenia 
Spoločenstva na jej riešenie javia ako 
efektívnejšie z hľadiska nákladov alebo 
vhodnejšie, Komisia zorganizuje výmenu 
informácií so všetkými členskými štátmi a 
príslušnými zainteresovanými stranami s 
cieľom posúdiť, či je činnosť Spoločenstva 
potrebná alebo či by bola efektívnejšia z 
hľadiska nákladov alebo primeranejšia, a 
uverejní o tom správu, ktorú predloží 
Európskemu parlamentu a Rade.
2. Ak správa Komisie potvrdí, že je potrebné 
dosiahnuť efektívnosť z hľadiska nákladov 
alebo vhodnosť činnosti Spoločenstva, 
navrhne Komisia do dvoch rokov od 
uverejnenia správy primerané opatrenia. 

Odôvodnenie

Rozhodnutie Komisie nenavrhnúť novú reguláciu emisií Spoločenstva podľa článku 16 ods. 6 
smernice 2000/60/ES uvedenú v tejto smernici je vítané. Postup, ktorý predpokladá článok 12 
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smernice 2000/60/ES, je však ďalšou alternatívou v prípade osobitných problémov. Tento 
PDN zdôrazňuje túto možnosť a špecifikuje uvedený postup.
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