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POZMEŇUJÚCE A DOPLŇUJÚCE NÁVRHY 62-227

Návrh správy (PE 349.868v01)
Predkladá Christa Klaß
Ochrana podzemnej vody pred znečistením

Návrh smernice (KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD))

Text navrhnutý Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 62
Názov smernice

Návrh 
SMERNICE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochrane podzemnej vody pred znečistením

Návrh 
SMERNICE EURÓPSKEHO 
PARLAMENTU A RADY

o ochrane podzemnej vody pred znečistením 
a zhoršením stavu

Or. de

Odôvodnenie

Nová smernica prekračuje rozsah článku 17 smernice 2000/60/ES a obsahuje aj ustanovenia 
týkajúce sa prechodu od výsledkov a k ich zachovaniu, ktoré sa dosiahli podľa smernice o 
podzemných vodách 80/68/EHS , ktorá končí najneskôr roku 2013, s cieľom zabrániť alebo 
obmedziť vstup rizikových látok. Okrem toho je cieľom aj zabrániť nielen znečisteniu, ale 
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najmä zhoršovaniu stavu podzemnej vody ďalšími vypúšťaniami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 63
Odôvodnenie 1

(1) Podzemná voda je cenným prírodným 
zdrojom, ktorý by sa mal právom chrániť 
pred znečistením.

(1) Podzemná voda je cenným prírodným 
zdrojom, ktorý by sa mal právom chrániť 
pred znečistením.

Toto je obzvlášť dôležité v prípade 
podzemnej vody závislej od ekosystémov a v 
prípade využívania podzemnej vody v 
zásobovaní vodou na ľudskú spotrebu.

Or. nl

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 64
Odôvodnenie 1 a (nové)

(1a) Podzemná voda sa musí chrániť takým 
spôsobom, aby sa kvalitná pitná voda dala 
získať jednoduchou úpravou, ako je 
ustanovené v cieľoch v článku 7 ods. 2 a 3 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 65
Odôvodnenie 1 a (nové)

(1a) Objem podzemnej vody v nedotknutom 
stave v Európe rapídne klesá, čím ohrozuje 
zásobovanie budúcich generácií prírodnou 
pitnou vodou a spôsobuje hrozbu 
ireverzibilnej straty prírodného dedičstva a 
hodnoty.
Mal by sa uskutočniť ďalší výskum na 
účely zapracovania do smernice kritérií pre 
kvalitu ekosystému podzemnej vody a 
ustanovenia na ochranu ekosystémov 
podzemnej vody pred zhoršením stavu.
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Or. en

Odôvodnenie

Prírodné zdroje podzemnej vody by sa mali chrániť aj ako ekosystémy. Ochrana podzemnej vody by 
sa nemala obmedzovať na dobrý chemický stav podzemných zdrojov, ale tiež by sa malo zabrániť 
strate funkčnosti tohto zdroja a zachovaniu diverzity ekosystémov v rámci ako podpovrchových 
kolektorov, tak aj nadložných vrstiev zeme.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 66
Odôvodnenie 3

(3) Na ochranu životného prostredia ako 
celku a najmä ľudského zdravia by sa 
koncentráciám škodlivých znečisťujúcich 
látok v podzemnej vode malo predchádzať, 
zabrániť, alebo by sa mali znižovať.

(3) Na ochranu životného prostredia ako 
celku a najmä ľudského zdravia škodlivým 
koncentráciám znečisťujúcich látok v 
podzemnej vode sa musí predchádzať, 
zabrániť, alebo sa musia znižovať.

Hlavnými zdrojmi znečistenia podzemnej 
vody sú odpady, znečistenie ovzdušia, 
poľnohospodárstvo a doprava. Tieto oblasti 
sú teraz do značnej miery regulované 
právnymi predpismi ES. Ochrana 
podzemnej vody sa musí zabezpečiť na 
základe jednotných noriem pre všetky tieto 
oblasti.

Or. de

Odôvodnenie

Musí existovať štandardné ustanovenie na ochranu podzemnej vody podľa inej legislatívy ES 
alebo EÚ týkajúcej sa vody, najmä aby sa zabránilo duplicite. Pri stanovovaní týchto 
ustanovení musí samotná EÚ uplatňovať princíp predchádzania, t. j. cieľ dosiahnuť najvyššiu 
úroveň ochrany podzemnej vody. V opačnom prípade členské štáty nebudú schopné 
garantovať vysokú kvalitu podzemnej a pitnej vody ako doteraz. Smernica ES o skládkovaní a 
jej vykonávacie pravidlá neposkytujú takú úroveň ochrany.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 67
Odôvodnenie 3 a (nové)

(3a) Útvary podzemnej vody by mali byť 
chránené, aby zaručovali životaschopnosť 
európskeho poľnohospodárstva, ktoré tvorí 
základný nástroj v boji proti dezertifikácii. 
Je potrebné chrániť podzemné kolektory 
pred budúcim nadmerným využívaním, 
ktoré môže spôsobiť, že nastane ich 
znečistenie, môže výrazne znížiť ich prietok 
a môže dokonca spôsobiť aj ich zánik.

Or. es

Odôvodnenie

Kolektory sa musia dôsledne monitorovať, aby sa včas mohli prijať potrebné kroky v prípade 
každého závažného zníženia objemu vody alebo každého zvýšenia znečistenia. Nesmie sa 
povoliť, aby sa prestalo zavlažovať, pretože by to mohlo viesť k strate rastlinného porastu, 
ktorý zohráva základnú úlohu v boji proti dezertifikácii. Musia sa preto prijať kroky na 
ochranu proti nadmernému využívaniu kolektorov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 68
Odôvodnenie 4

(4) Smernica Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, uvádza rozsiahle ustanovenia 
na ochranu a zachovanie podzemnej vody. 
Ako je ustanovené v článku 17 uvedenej 
smernice, mali by sa prijať opatrenia na 
prevenciu a reguláciu znečistenia podzemnej 
vody, vrátane kritérií pre hodnotenie 
dobrého chemického stavu a kritérií pre 
identifikáciu významných a trvalo 
vzostupných trendov a pre definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov.

(4) Smernica Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, uvádza rozsiahle ustanovenia 
na ochranu a zachovanie podzemnej vody. 
Ako je ustanovené v článku 17 uvedenej 
smernice, mali by sa prijať opatrenia na 
prevenciu a reguláciu znečistenia podzemnej 
vody. Tieto opatrenia budú zamerané na 
dosiahnutie dobrého chemického stavu 
podzemnej vody v súlade s článkom 4 ods. 1 
písm. b).
Podľa článku 4 ods. 1 písm. b) členské 
štáty musia (i) členské štáty vykonať 
potrebné opatrenia na zabránenie alebo 
obmedzenie zhoršenia stavu všetkých 
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útvarov podzemnej vody a (ii) chrániť, 
zlepšovať a obnovovať všetky útvary 
podzemnej vody za účelom dosiahnutia 
dobrého stavu podzemnej vody.

Or. da

Odôvodnenie

Odkaz Komisie na ustanovenia rámcovej smernice o vode je porušením požiadaviek smernice 
týkajúcich sa prijatia špecifických opatrení na prevenciu a reguláciu znečistenia podzemnej 
vody. 
Článok 17 rámcovej smernice o vode znie: „Európsky parlament a Rada prijmú príslušné 
opatrenia na prevenciu a reguláciu znečisťovania podzemnej vody. Tieto opatrenia budú 
zamerané na dosiahnutie dobrého chemického stavu podzemnej vody v súlade s článkom 4 
ods. 1 písm. b)...“
Návrh smernice predložený Komisiou uvádza tento zavádzajúci opis článku 17 rámcovej 
smernice o vode: „Európsky parlament a Rada prijmú špecifické opatrenia na prevenciu a 
reguláciu znečisťovania podzemnej vody definovaním spoločných kritérií dobrého 
chemického stavu a kvalitatívnych trendov“.
V návrhu Komisie definícia spoločných kritérií pre dobrý chemický stav a pre kvalitatívne 
trendy je teda rovnaká ako špecifické opatrenia na prevenciu a reguláciu znečisťovania 
podzemnej vody. To samozrejme nie je tak.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 69
Odôvodnenie 4

(4) Smernica Rady 2000/60/ES z 23. októbra
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, uvádza rozsiahle ustanovenia 
na ochranu a zachovanie podzemnej vody. 
Ako je ustanovené v článku 17 uvedenej 
smernice, mali by sa prijať opatrenia na 
prevenciu a reguláciu znečistenia podzemnej 
vody, vrátane kritérií pre hodnotenie 
dobrého chemického stavu a kritérií pre 
identifikáciu významných a trvalo 
vzostupných trendov a pre definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov.

(4) Smernica Rady 2000/60/ES z 23. októbra 
2000, ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti 
pre opatrenia spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva, uvádza rozsiahle ustanovenia 
na ochranu a zachovanie podzemnej vody. 
Ako je ustanovené v článku 17 uvedenej 
smernice, mali by sa prijať opatrenia na 
prevenciu a reguláciu znečistenia podzemnej 
vody, vrátane kritérií pre hodnotenie 
dobrého chemického stavu a kritérií pre 
identifikáciu významných a trvalo 
vzostupných trendov a pre definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov. Je 
potrebné stanoviť aj kritériá pre 
hodnotenie účinkov, aké môže mať 
akékoľvek zníženie vodných rezerv v 
kolektoroch na životné prostredie. Podľa 
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článku 8 smernice 2000/60/ES sa musí 
kvantitatívny stav vodných útvarov 
monitorovať.

Or. es

Odôvodnenie

Ak sa má hodnotiť kvalita útvarov podzemnej vody, nemôže sa ignorovať žiadny vplyv 
zníženia objemu vody, pretože takéto zníženie vedie k zvýšeniu koncentrácie prirodzených 
znečisťujúcich látok, ako napríklad sírany. Návrh smernice je pomerne nejasný, pokiaľ ide o 
kvantitatívne monitorovanie podzemnej vody ustanovené v článku 8 rámcovej smernice o 
vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 70
Odôvodnenie 5

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 spravodajcu 

(5) Mali by sa vypracovať normy kvality, 
prahové hodnoty a metódy hodnotenia na 
účely poskytnutia kritérií pre hodnotenie 
chemického stavu útvarov podzemnej vody.

(5) Mali by sa vypracovať normy kvality
podzemnej vody a metódy hodnotenia na 
účely hodnotenia a popisu chemického 
stavu podzemnej vody a útvarov podzemnej 
vody v súlade s jednotnými normami. 
Minimálne štandardy ochrany podzemnej 
vody v Európskej únii by však mali byť 
také, aby nespôsobovali porušovanie 
hospodárskej súťaže.
Opatrenia požadované na dosiahnutie 
dobrej kvality podzemnej vody budú 
vyžadovať značné investície. V prípade 
potreby by mali príslušné mechanizmy 
financovania vypracované podľa nového 
finančného výhľadu poskytnúť pomoc tým, 
ktorí čelia týmto dodatočným nákladom.

Or. de

Odôvodnenie

Nezmenené
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 71
Odôvodnenie 5

(5) Mali by sa vypracovať normy kvality, 
prahové hodnoty a metódy hodnotenia na 
účely poskytnutia kritérií pre hodnotenie 
chemického stavu útvarov podzemnej vody.

(5) Mali by sa prehľadným spôsobom 
vypracovať normy kvality podzemnej vody a 
metódy hodnotenia na účely hodnotenia a 
popisu chemického stavu útvarov 
podzemnej vody. Pritom by sa mali 
stanoviť minimálne štandardy na 
zabezpečenie, aby v Európskej únii 
nenastalo žiadne porušovanie hospodárskej 
súťaže.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 72
Odôvodnenie 5

(5) Mali by sa vypracovať normy kvality, 
prahové hodnoty a metódy hodnotenia na 
účely poskytnutia kritérií pre hodnotenie
chemického stavu útvarov podzemnej vody.

(5) Mali by sa vypracovať normy kvality a 
metódy hodnotenia na účely poskytnutia 
kritérií pre hodnotenie chemického stavu 
útvarov podzemnej vody.

Or. da

Odôvodnenie

Je úplne absurdné hovoriť o limitných hodnotách v prípade znečistenia podzemnej vody. 
Podzemná voda je znečistená, akonáhle sa účinná látka dá v podzemnej vode zmerať. Keďže 
sa meracie techniky neustále vyvíjajú a zdokonaľujú, nemala by sa stanoviť žiadna pevná 
limitná hodnota pre znečistenie, ale merania by sa mali zakladať na minimálne merateľnej 
hodnote.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 73
Odôvodnenie 5 a (nové) 

Nahrádzajúci úvodné ustanovenie 6 spravodajcu 
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(5a) Ochrana podzemnej vody môže v 
niektorých oblastiach vyžadovať zmenu 
farmárskych/lesníckych postupov, ktoré by 
mohli spôsobiť stratu príjmov. Táto 
záležitosť by sa mala riešiť pri 
vypracovávaní plánov rozvoja vidieka na 
základe reformovanej SPP.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 74
Odôvodnenie 6

(6)Je potrebné stanoviť kritériá na 
identifikáciu všetkých významných a trvalo 
vzostupných trendov a pre definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov, pri 
zohľadnení pravdepodobnosti 
nepriaznivých účinkov na spojené vodné 
ekosystémy alebo závislé suchozemské 
ekosystémy.

Vypúšťa sa

Or. da

Odôvodnenie

Akonáhle sa pozoruje nežiaduce znečistenie podzemnej vody, musia sa podniknúť kroky na 
reguláciu zdrojov znečistenia. Je neakceptovateľné v prípade krokov na reguláciu zdrojov 
znečistenia, aby sa muselo čakať na zväčšovanie znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 75
Odôvodnenie 7a (nové)

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 spravodajcu

Musí sa objasniť, vypúšťaniu ktorých látok 
sa musí zabrániť a obmedziť konkrétne s 
ohľadom na vedecké poznatky týkajúce sa 
problematických látok, ako napríklad 
endokrinné účinné látky(1).
(1) O tomto bode pozri uznesenia 
Parlamentu z 20. októbra 1998 o 
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chemikáliách narušujúcich endokrinný 
systém (Ú. v. C 341 z 9.11.1998, s. 37) a 26. 
októbra 2000 o oznámení Komisie o 
stratégii Spoločenstva pre látky narušujúce 
endokrinný systém – okruh látok 
podozrivých z narušovania hormonálnych 
systémov ľudí a voľne žijúcich zvierat (Ú. 
v. ES C 197 z 12.7.2001, s. 409).

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 76
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) V súlade s článkom 11 ods. 3 písm. f) 
smernice 2000/60/ES by sa zásoba 
podzemnej vody a regenerácia mali 
posudzovať ako prípustný postup na 
základe povolenia a uznaný ako hodnotná 
metóda manažmentu vodných zdrojov.

Or. en

Odôvodnenie

V kritériách pre dobrý chemický stav je uvedený odkaz 50 mg/l pre dusičnany a 0,1 mikrogramu/l 
pre pesticídy. Okrem toho sa prostredníctvom odkazu na rámcovú smernicu o vode, uvádza, že 
kvalita podzemnej vody nesmie zasahovať do ekologickej kvality povrchovej vody. Tento 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh vytvára spojenie s používaním podzemnej vody ako zdroja 
zásobovania pitnou vodou v kritériách pre hodnotenie dobrého chemického stavu podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Caroline Jackson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 77
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) V súlade s článkom 11 ods. 3 písm. f) 
smernice 2000/60/ES by sa zásoba 
podzemnej vody a regenerácia mali 
posudzovať ako prípustný postup na 
základe povolenia a uznaný ako hodnotná 
metóda manažmentu vodných zdrojov.

Or. en
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Odôvodnenie

Umelé dopĺňanie je už všeobecne používaným postupom v rámci Európy. Toto úvodné ustanovenie 
sa zameriava na poskytnutie ubezpečenia, že sa potvrdzuje, že umelé dopĺňanie kolektorov slúži na 
trvalo udržateľný manažment vodných zdrojov. Dopĺňa aj článok 6 predloženej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 78
Odôvodnenie 7 a (nové)

(7a) Ak je to možné, mali by členské štáty 
použiť existujúce štatistické postupy za 
predpokladu, že zodpovedajú 
medzinárodným štandardom a prispievajú k 
porovnateľnosti výsledkov monitorovania 
výsledkov medzi členskými štátmi v 
priebehu dlhých období;

Or. nl

Odôvodnenie

Pozornosť a úsilie by sa mali sústreďovať na dosahovanie cieľov. Malo by sa zabrániť 
zbytočnej byrokracii, ako napríklad duplicite štatistických postupov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 79
Článok 1

Táto smernica stanovuje špecifické 
opatrenia, ako je ustanovené v článku 17 
ods. 1 a 2 smernice 2000/60/ES na účely 
prevencie a regulácie znečistenia podzemnej 
vody. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä:

Táto smernica stanovuje špecifické 
opatrenia, ako je ustanovené v článku 17 
ods. 1 a 2 smernice 2000/60/ES na účely 
prevencie a regulácie znečistenia podzemnej 
vody. Tieto opatrenia zahŕňajú najmä: 

(a) kritériá pre hodnotenie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody; a

(a) kritériá na hodnotenie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody; a

(b) kritériá pre identifikáciu a zvrátenie 
významných a trvalo vzostupných trendov a 
pre definovanie počiatočných bodov 
zvrátenia trendov.

(b) kritériá pre identifikáciu a zvrátenie 
významných a trvalo vzostupných trendov a 
pre definovanie počiatočných bodov 
zvrátenia trendov; a

Táto smernica tiež ustanovuje požiadavku 
na prevenciu alebo obmedzenie nepriamych 
vypúšťaní znečisťujúcich látok do 

(c) požiadavku na prevenciu alebo 
obmedzenie nepriamych vypúšťaní 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody.
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podzemnej vody.

Or. nl

Odôvodnenie

Stanovenie požiadaviek na nepriame vypúšťania je jedným z hlavných cieľov tejto smernice a 
malo by sa dať na rovnakú úroveň ako ciele ustanovené v pododsekoch (a) a (b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 80
Článok 1, odsek 2

Táto smernica tiež ustanovuje požiadavku 
na prevenciu alebo obmedzenie nepriamych 
vypúšťaní znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

Táto smernica špecifikuje požiadavku 
článku 4 ods. 1 písm. b) bodu (i) smernice 
2000/60/ES na prevenciu alebo obmedzenie 
vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej 
vody a zhoršenia stavu všetkých útvarov 
podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Nepriame vypúšťania je nový pojem a mal by sa zaviesť. Rámcová smernica o vode používa iba 
všeobecný termín vstup a špecifický termín priame vypúšťanie.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 81
Článok 1 písm. a)

(a) kritériá na hodnotenie dobrého
chemického stavu podzemnej vody; a

(a) kritériá na hodnotenie podzemnej vody 
bez nežiaduceho znečistenia; a

Or. da

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa podzemná voda hodnotila ako čistá, t .j. bez znečistenia látkami, ktoré sa 
dá pripísať ľudskej činnosti. Týka sa to napríklad pesticídov, dusíka alebo iných látok 
cudzorodých pre životné prostredie, ktoré sú zanesené do podzemnej vody a ktoré pochádzajú 
z poľnohospodárskej alebo priemyselnej aktivity.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 82
Článok 1 písm. b)

(b) kritériá pre identifikáciu a zvrátenie 
významných a trvalo vzostupných trendov a 
pre definovanie počiatočných bodov 
zvrátenia trendov.

(b) kritériá pre identifikáciu opatrení na 
reguláciu zdrojov znečistenia po tom, ako 
sa zistilo nežiaduce znečistenie.

Or. da

Odôvodnenie

Akonáhle sa pozoruje nežiaduce znečistenie podzemnej vody, musia sa podniknúť kroky na 
reguláciu zdrojov znečistenia. Je neakceptovateľné, aby sa v prípade krokov na reguláciu 
zdrojov znečistenia, muselo čakať na zväčšovanie znečistenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 83
Článok 1, odsek 2

Táto smernica tiež ustanovuje požiadavku 
na prevenciu alebo obmedzenie nepriamych 
vypúšťaní znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

Táto smernica špecifikuje požiadavku 
ustanovenú v článku 4 ods. 1 písm. b) bodu 
(i) smernice 2000/60/ES na prevenciu alebo 
obmedzenie vstupu znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody a na prevenciu zhoršenia 
stavu všetkých útvarov podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Smernica by nemala zavádzať nový pojem „nepriame vypúšťania“. Rámcová smernica o vode 
(RSV) rozlišuje iba medzi všeobecným prípadom „vstupu“ a špecifickým prípadom „priameho 
vypúšťania“ znečisťujúcich látok do podzemnej vody. 

Smernica by mala objasniť povinnosti RSV týkajúce sa látok „na prevenciu“' a látok „na 
obmedzenie“ a zabezpečiť opatrenia EÚ na dosiahnutie preventívnych opatrení v prípadoch 
európskych relevantných znečisťujúcich látok. Mala by tiež objasniť povinnosť RSV týkajúca sa 
prevencie zhoršenia chemického stavu podzemnej vody. Zatiaľ čo niekto chápe túto povinnosť ako 
udržiavať pôvodný stav, iní tomu rozumejú ako zabránenie zhoršeniu z dobrého na zlý chemický 
stav.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 84
Článok 1, odsek 2

Táto smernica tiež ustanovuje požiadavku 
na prevenciu alebo obmedzenie nepriamych 
vypúšťaní znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

(ba) vytvorením programu opatrení, ktoré 
majú prijať členské štáty na účely 
prevencie alebo obmedzenia nepriamych 
vypúšťaní znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody.

Or. en
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Cristina Gutiérrez-Cortines a Caroline 
Jackson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 85
Článok 1, odsek 2 a (nový)

Táto smernica, ktorá ďalej rozpracováva 
smernicu 2000/60/ES, predpokladá, že 
členské štáty a orgány zodpovedné za trvalo 
udržateľné hospodárenie s vodnými 
zdrojmi prijmú všetky potrebné opatrenia 
na charakterizáciu a prehľad stavu útvarov 
podzemných vôd. Tieto opatrenia 
ustanovené v prílohách IV a V smernice 
2000/60/ES zahŕňajú identifikáciu miesta a 
hraníc útvarov podzemných vôd, ich 
geologické a hydrologické charakteristiky, 
kapacitu pre dopĺňanie a rekuperáciu, 
povodia, odberové miesta a riziká 
nadmerného využívania a znečistenia.

Or. es

Odôvodnenie

Keďže tento návrh je ďalším rozpracovaním smernice 2000/60/ES, malo by sa objasniť, že 
niektoré nástroje rámcovej smernice sú potrebné pre náležitú ochranu podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 86
Článok 2, odsek 1

1. „prahová hodnota“ znamená 
koncentračný limit pre znečisťujúcu látku v 
podzemnej vode, nadbytok ktorej by mohol 
spôsobiť, že útvar podzemnej vody alebo 
útvary podzemných vôd budú 
charakterizované, že majú zlý chemický 
stav.

Vypúšťa sa

Or. en



AM\550205SK.doc 15 PE 350.247v01

External translation

SK

Odôvodnenie

Nie je potrebné zaviesť novú definíciu „prahovej hodnoty“, ktorá je rovnocenná s „normami 
kvality“. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 87
Článok 2 bod 1

1.„prahová hodnota“ znamená 
koncentračný limit pre znečisťujúcu látku v 
podzemnej vode, nadbytok ktorej by mohol 
spôsobiť, že útvar podzemnej vody alebo 
útvary podzemných vôd budú 
charakterizované, že majú zlý chemický 
stav.

1. „Normy kvality podzemnej vody“ 
znamená environmentálne normy kvality 
vyjadrené ako hodnoty koncentrácie pre 
konkrétnu znečisťujúcu látku, skupinu 
znečisťujúcich látok alebo indikátor 
zhoršenia stavu podzemnej vody, ktorý by 
sa kvôli ochrane ľudského zdravia a 
životného prostredia nemal prekročiť a 
ktorý predstavuje deliacu čiaru medzi 
dobrým a zlým chemickým stavom.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 88
Článok 2, odsek 1

1. „prahová hodnota“ znamená koncentračný 
limit pre znečisťujúcu látku v podzemnej 
vode, nadbytok ktorej by mohol spôsobiť, že 
útvar podzemnej vody alebo útvary 
podzemných vôd budú charakterizované, že 
majú zlý chemický stav. 

1. „prahová hodnota“ znamená koncentračný 
limit pre znečisťujúcu látku v podzemnej 
vode založený na koncentrácii vyskytujúcej 
sa prirodzene, nadbytok ktorej by mohol 
spôsobiť, že útvar podzemnej vody alebo 
útvary podzemných vôd budú 
charakterizované, že majú zlý chemický 
stav. 

Or. nl

Odôvodnenie

Definícia nezahŕňa odkaz na koncentrácie látok, ktoré sa vyskytujú prirodzene. Ak sa určitá 
látka vyskytuje prirodzene vo vodnom útvare, takýto vodný útvar by sa nemal označovať, že 
„má zlý chemický stav“.



AM\550205SK.doc 16 PE 350.247v01

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 89
Článok 2 bod 1

1. „prahová hodnota“ znamená koncentračný 
limit pre znečisťujúcu látku v podzemnej 
vode, nadbytok ktorej by mohol spôsobiť, že 
útvar podzemnej vody alebo útvary 
podzemných vôd budú charakterizované, že 
majú zlý chemický stav. 

1. „prahová hodnota“ znamená koncentračný 
limit pre znečisťujúcu látku v podzemnej 
vode, nadbytok ktorej by mohol spôsobiť, že 
útvar podzemnej vody alebo útvary 
podzemných vôd budú charakterizované, že 
majú zlý chemický stav, ak v tom istom čase 
boli geologicko-geneticky určené pozaďové 
hodnoty tiež prekročené.

Or. de

Odôvodnenie

Prekročenie prahovej hodnoty nemôže mať za následok zlý stav vodného útvaru, ak nie je 
prekročená pozaďová koncentrácia prirodzene sa vyskytujúcej znečisťujúcej látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 90
Článok 2 odsek 2

2. „významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v 
porovnaní s koncentráciami meranými na 
začiatku monitorovacieho programu 
uvedeného v článku 8 smernice 2000/60/ES 
pri zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt. 

2. „nežiaduce znečistenie“ znamená 
zaznamenanie látok, ktoré sa prirodzene 
nevyskytujú v podzemnej vode, ktoré sa 
absorbovali cez vrchnú vrstvu pôdy ako 
dôsledok ľudského konania. 

Or. da

Odôvodnenie

Rovnaké odôvodnenie ako pre článok 1 ods. b).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 91
Článok 2, odsek 2

2. „významný a trvalo vzostupný trend“ 2. „významný a trvalo vzostupný trend“
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znamená každý štatisticky významný nárast
koncentrácie znečisťujúcej látky v 
porovnaní s koncentráciami meranými na 
začiatku monitorovacieho programu 
uvedeného v článku 8 smernice 2000/60/ES 
pri zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt.

znamená vzostupný trend koncentrácie 
znečisťujúcej látky, ktorá spôsobuje 
ohrozenie dosiahnutia cieľov ustanovených 
v článkoch 4 ods. 1 a 7 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa nedotknutá a takmer nedotknutá podzemná voda identifikovala a poskytla sa jej 
zvláštna ochrana. Potvrdenie dobrého chemického stavu pre nedotknutú podzemnú vodu by 
poskytlo túto ochranu tým, že umožní zamerať cieľové opatrenia na zatiaľ neznečistené európske 
útvary podzemných vôd. Vo väčšine prípadov sa zistí dobrý chemický stav útvarov podzemných vôd 
v oblastiach už chránených podľa existujúcej legislatívy EÚ (smernice o biotopoch, vtákoch, pitnej 
vode). Preto sa tým nespôsobí žiadna výrazná mimoriadna zaťaž pre členské štáty, ale sa skôr 
zaručí konzistencia a integrácia medzi existujúcimi politikami EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 92
Článok 2, odsek 2

2. „významný a trvalo vzostupný trend“ 
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v 
porovnaní s koncentráciami meranými na 
začiatku monitorovacieho programu 
uvedeného v článku 8 smernice 2000/60/ES 
pri zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt.

2. „významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky, ktorý 
spôsobuje ohrozenie dosiahnutia cieľov 
ustanovených v článkoch 4 ods. 1 a 7 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Environmentálny výstup „významného trendu“ by mal byť skôr text ako opatrenia, ktoré nemôžu 
náležite zohľadniť kľúčové ciele.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 93
Článok 2, odsek 2

2. „významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v 
porovnaní s koncentráciami meranými na 
začiatku monitorovacieho programu 
uvedeného v článku 8 smernice 2000/60/ES 
pri zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt.

2. významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky 
a environmentálne významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky 
v podzemnej vode. 

Or. en

Odôvodnenie

Vzostupný trend sa dá spoľahlivo zistiť, ako prítomný v podzemnej vode, ale nemá žiadne 
environmentálne dôsledky. Návrh Komisie určiť dátum, ku ktorému sa majú trendy hodnotiť, by 
vylúčilo hodnotenie trendu znečisťujúcich látok, ktoré neboli monitorované na začiatku 
monitorovacích programov, ale boli identifikované neskôr. Toto by viedlo k neúplnej 
environmentálnej ochrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh požaduje, aby členské štáty zamerali svoje úsilie na trendy 
zvrátenia, ktoré by mohli mať environmentálne významné dôsledky. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh preto zabezpečuje primeraný prístup, ktorý je environmentálne a nákladovo efektívny.

Počiatočný bod zvrátenia trendu bude potrebné identifikovať v príslušnej prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 94
Článok 2, odsek 2 

„významný a trvalo vzostupný trend“ 
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v 
porovnaní s koncentráciami meranými na 
začiatku monitorovacieho programu 
uvedeného v článku 8 smernice 2000/60/ES 
pri zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt.

2.„významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky 
a environmentálne významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky 
v podzemnej vode. 

Or. en
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Odôvodnenie

Vzostupný trend sa môže spoľahlivo zistiť, ako prítomný v podzemnej vode, ale nemá žiadne 
environmentálne dôsledky. Návrh Komisie určiť dátum, ku ktorému sa majú trendy hodnotiť, by 
vylúčilo hodnotenie trendu znečisťujúcich látok, ktoré neboli monitorované na začiatku 
monitorovacích programov, ale boli identifikované neskôr. Toto by viedlo k neúplnej 
environmentálnej ochrane.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh požaduje, aby členské štáty zamerali svoje úsilie na trendy 
zvrátenia, ktoré by mohli mať environmentálne významné dôsledky. Pozmeňujúci a doplňujúci 
návrh preto zabezpečuje primeraný prístup, ktorý je environmentálne a nákladovo efektívny. 
Počiatočný bod zvrátenia trendu bude potrebné identifikovať v príslušnej prílohe.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 95
Článok 2 bod 2

2. „významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v porovnaní 
s koncentráciami meranými na začiatku 
monitorovacieho programu uvedeného v 
článku 8 smernice 2000/60/ES pri 
zohľadnení noriem kvality a prahových 
hodnôt.

2. „významný a trvalo vzostupný trend“
znamená každý štatisticky významný nárast 
koncentrácie znečisťujúcej látky v porovnaní 
s koncentráciami meranými na začiatku 
monitorovacieho programu uvedeného v 
článku 8 smernice 2000/60/ES pri 
zohľadnení noriem kvality podzemnej vody.

Or. de

Odôvodnenie

Redakčná úprava nahrádzajúca prahové hodnoty štandardným termínom „normy kvality 
podzemnej vody“, pozri Klaßovej správu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 96
Článok 2, odsek 3

3. „nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody“ znamená vypúšťanie znečisťujúcich 
látok do podzemnej vody po priesaku cez 
pôdu alebo pôdne podložie.

3. „dobrý chemický stav“ útvaru podzemnej 
vody znamená chemické zloženie útvaru 
podzemnej vody, kde sa nenachádza žiadna 
alebo len veľmi nepatrná antropogénna 
zmena jej chemického zloženia od zloženia 
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bežne očakávaného pri podmienkach 
nespôsobujúcich narušenie.

Or. en

Odôvodnenie

Je dôležité, aby sa nedotknutá a takmer nedotknutá podzemná voda identifikovala a poskytla sa je 
zvláštna ochrana. Potvrdenie dobrého chemického stavu pre nedotknutú podzemnú vodu by 
poskytlo túto ochranu tým, že umožní zamerať cieľové opatrenia na zatiaľ neznečistené európske 
útvary podzemných vôd. Vo väčšine prípadov sa zistí dobrý chemický stav útvarov podzemných vôd 
v oblastiach už chránených podľa existujúcej legislatívy EÚ (smernice o biotopoch, vtákoch, pitnej 
vode). Preto sa tým nespôsobí žiadna výrazná mimoriadna zaťaž pre členské štáty, ale sa skôr 
zaručí konzistencia a integrácia medzi existujúcimi politikami EÚ. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 97
Článok 2 bod 3

3. „nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody“ znamená vypúšťanie znečisťujúcich 
látok do podzemnej vody po priesaku cez 
pôdu alebo pôdne podložie.

3. „nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody“ znamená vypúšťania, emisie a straty, 
nakoľko nie sú priamymi vypúšťaniami do 
podzemnej vody v zmysle článku 2 ods. 32 
smernice 2000/60/ES, ale ich dôsledkom 
môže byť znečistenie a zhoršenie stavu 
podzemnej vody.

Or. de

Odôvodnenie

Redakčná úprava, pozri tiež pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 a odôvodnenie v Klaßovej 
správe k definícii zhoršenia stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 98
Článok 2 bod 3

3. „nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody“ znamená vypúšťanie znečisťujúcich 
látok do podzemnej vody po priesaku cez 
pôdu alebo pôdne podložie.

3. „vstup znečisťujúcich látok do 
podzemnej vody“ znamená priame alebo 
nepriame vypúšťanie znečisťujúcich látok 
do podzemnej vody spôsobené ľudskou 
činnosťou.

Or. de
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 99
Článok 2 bod 3a (nový)

3a. „Zhoršenie stavu“ znamená každý 
mierny, antropogénne vyvolaný a trvalý 
nárast koncentrácií znečisťujúcich látok vo 
vzťahu k pôvodnému stavu v podzemnej 
vode.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 100
Článok 2, bod 3a (nový)

3a. „Zhoršenie stavu“ znamená každú 
podstatnú zmenu v útvare podzemnej vody z 
dobrého na zlý stav.

Or. de

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode 2000/60/ES rozlišuje medzi dobrým a zlým stavom útvaru 
podzemnej vody. Zhoršenie stavu je preto podstatná zmena z dobrého na zlý stav.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Niels Busk

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 101
Článok 2, odsek 3 a (nový)

(3a) „podzemná voda“ znamená vodu v 
permanentnej saturovanej zóne v pôdnom 
podloží. Voda z odvodňovacích rúrok a 
voda nad odvodňovacími rúrkami nepatrí 
do definície podzemnej vody, ani 
povrchovej vody a vody v koreňovej zóne.

Or. en
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Odôvodnenie

Táto ďalšia definícia týkajúca sa vody v odvodňovacích rúrkach a okolo nich pomôže objasniť 
definíciu v súvislosti s poľnohospodárskymi oblasťami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 102
Článok 2, odsek 3 a (nový)

(3a) „pozaďová koncentrácia “ znamená 
koncentráciu látky v útvare podzemnej vody 
zodpovedajúcu žiadnym alebo len veľmi 
nepatrným antropogénnym zmenám v 
porovnaní s podmienkami nespôsobujúcimi 
narušenie.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 103
Článok 2, odsek 3 b (nový)

(3b) „základná koncentrácia“ látky v 
podzemnej vode je priemerná koncentrácia 
meraná v priebehu referenčných rokov 
2007 a 2008 na základe monitorovacích 
programov zriadených podľa článku 8 
rámcovej smernice o vode.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 104
Článok 2, odsek 1a (nový)

Na účely splnenia povinnosti zabrániť 
zhoršeniu chemického stavu útvarov 
podzemnej vody ustanovenej v článku 4 
ods. 1 písm. b) bode (i) smernice 
2000/60/ES členské štáty klasifikujú útvary 
podzemnej vody s dobrým chemickým 
stavom na základe informácií získaných pri 



AM\550205SK.doc 23 PE 350.247v01

External translation

SK

vykonávaní článku 5 smernice 2000/60/ES.
Klasifikácia útvarov podzemnej vody sa 
preskúma a v prípade potreby aktualizuje v 
súlade s ustanoveniami článku 5 ods. 2 
smernice 2000/60/ES. Útvary podzemnej 
vody s dobrým chemickým stavom sa 
identifikujú ako súčasť plánov 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
uvedeného v článku 13 a prílohe VII k 
smernici 2000/60/ES. Pokiaľ ide o útvary 
podzemnej vody s dobrým chemickým 
stavom, plány vodohospodárskeho 
manažmentu povodia budú obsahovať 
súhrn prijatých opatrení a poznámku o 
každom zlyhaní pri dosahovaní cieľov 
spolu s dôvodmi tohto zlyhania.

Or. en

Odôvodnenie

Na objasnenie uplatnenia povinnosti nezhoršovať a chrániť zatiaľ neznečistenú európsku podzemnú 
vodu pred novou kontamináciou a čerpaním.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Cristina Gutiérrez-Cortines a Caroline 
Jackson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 105
Článok 3, odsek -1 (nový)

Podľa smernice 2000/60/ES a najmä bodov 
2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 prílohy II členské štáty 
musia zabezpečiť trvalú udržateľnosť 
podzemnej vody a zabrániť jej 
nadmernému využívaniu, znečisteniu alebo 
zániku. Keďže podzemná voda poskytuje 
rezervoáre pitnej vody a vody používanej 
poľnohospodárstve a je aj hlavným 
regulátorom vodných zdrojov v suchých 
oblastiach, Komisia musí zabezpečiť prísny 
súlad s platnými právnymi predpismi.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 106
Článok 3 písm. a)

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná 
alebo predpovedaná koncentrácia 
nepresahuje normy kvality ustanovené v 
stĺpci 2 uvedenej prílohy;

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná 
alebo predpovedaná koncentrácia 
nepresahuje normy kvality ustanovené v 
stĺpci 2 uvedenej prílohy;

Ak sú prirodzené geologicko-geneticky 
určené hodnoty znečisťujúcich látok v 
útvare podzemnej vody alebo skupine 
útvarov podzemných vôd nad hodnotou 
normy kvality podzemnej vody ustanovenej 
v prílohe I alebo ďalšej národnej norme 
kvality podzemnej vody odvodenej z prílohy 
II, prirodzený obsah plus predpísané normy 
kvality podzemnej vody definujú bod 
prechodu z dobrého na zlý stav.

Or. de
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Odôvodnenie

Veta zavádza potrebné ustanovenie o hladinách prirodzených znečisťujúcich látok v 
podzemnej vode známymi ako „pozaďové hodnoty“. Keďže veľmi rozdielne prirodzené 
hodnoty v Európe sa nemôžu zohľadňovať pri stanovovaní noriem kvality, musí sa vytvoriť 
ustanovenie, ktoré sa bude vzťahovať na situáciu, keď prirodzené hodnoty presahujú normy 
kvality. V prípade, keď sa toto vyskytne v útvare podzemnej vody alebo skupine útvarov 
podzemných vôd, vyššie prirodzené hodnoty by mali tvoriť kvalitatívny cieľ. Aby sa zabránilo 
situácii, keď sa v oblastiach s prirodzenými hladinami nad normami kvality vyskytuje 
tendencia k vypúšťaniu alebo usadzovaniu látok obsahujúcich znečisťujúce látky, je potrebné 
zabrániť ďalšej akumulácii znečisťujúcich látok v podzemnej vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 107
Článok 3 písm. a)

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná 
alebo predpovedaná koncentrácia 
nepresahuje normy kvality ustanovené v 
stĺpci 2 uvedenej prílohy;

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná 
alebo predpovedaná koncentrácia 
nepresahuje normy kvality ustanovené v 
stĺpci 2 uvedenej prílohy;

Ak prirodzene geologicko-geneticky určené 
hodnoty znečisťujúcich látok v útvare 
podzemnej vody alebo skupine útvarov 
podzemných vôd sú nad hodnotou normy 
kvality podzemnej vody ustanovenej v 
prílohe I alebo ďalšej národnej norme 
kvality podzemnej vody odvodenej z prílohy 
II, prirodzené hladiny plus 20% pôvodnej 
hodnoty tvoria normu kvality podzemnej 
vody.

Or. de

Odôvodnenie

Veta zavádza potrebné ustanovenie o hladinách prirodzených znečisťujúcich látok v 
podzemnej vode známymi ako „pozaďové hodnoty“. Keďže veľmi rozdielne prirodzené 
hodnoty v Európe sa nemôžu zohľadňovať pri stanovovaní noriem kvality, musí sa vytvoriť 
ustanovenie, ktoré sa bude vzťahovať na situáciu, keď prirodzené hodnoty presahujú normy 
kvality. V prípade, keď sa toto vyskytne v útvare podzemnej vody alebo skupine útvarov 
podzemných vôd, vyššie prirodzené hodnoty plus 20% pôvodnej hodnoty by mali tvoriť 
kvalitatívny cieľ. Tento vzorec by mal zohľadniť vstupy, ktorým sa nedá zabrániť, v dôsledku 
ľudských aktivít, ale tiež zabrániť situácii, keď sa v oblastiach s prirodzenými hladinami nad 
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normami kvality vyskytuje tendencia k vypúšťaniu alebo usadzovaniu látok obsahujúcich 
znečisťujúce látky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 108
Článok 3, bod a)

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná 
alebo predpovedaná koncentrácia 
nepresahuje normy kvality ustanovené v 
stĺpci 2 uvedenej prílohy;

(a) v prípade akejkoľvek z látok uvedenej v 
stĺpci 1 prílohy I k tejto smernici meraná, 
odhadovaná alebo predpovedaná
koncentrácia nepresahuje normy kvality 
ustanovené v stĺpci 2 uvedenej prílohy;

Or. nl

Odôvodnenie

Koncentrácia sa odhaduje pomocou interpolácie a/alebo extrapolácie a potom predpovedá.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 109
Článok 3 odsek 1a (nový)

Súlad s normami sa zakladá na porovnaní s 
aritmetickým priemerom monitorovaných 
hodnôt v každom mieste merania v útvare 
alebo skupine útvarov podzemnej vody 
charakterizovanými ako rizikové na základe 
analýzy, ktorá sa má vykonať podľa článku 
5 smernice 2000/60/ES. Merania v 
jednotlivých miestach merania, ktoré nie sú 
v súlade s normou determinujú klasifikáciu 
iba vtedy, ak miesto merania je podľa 
odborného posudku podľa prílohy I časti A 
reprezentatívne pre znečistenie útvaru 
podzemnej vody alebo jeho časti. Členské 
štáty uverejnia vo svojich plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia, 
ktoré sa majú vypracovať podľa článku 13 
smernice 2000/60/ES, ich hodnotenie 
chemického stavu všetkých útvarov 
podzemnej vody, vrátane údajov o tom, ako 
nadmerné hodnoty na jednotlivých 
miestach merania prispievajú k celkovej 
klasifikácii konkrétneho útvaru podzemnej 
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vody alebo príslušných skupín útvarov 
podzemných vôd. Členské štáty prijmú 
právne záväzné ustanovenia na klasifikáciu 
útvaru podzemnej vody počnúc dobrým 
chemickým stavom.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 110
Článok 3, odsek b a (nový)

(ba) nové členské štáty spĺňajú požiadavky 
smernice o dusičnanoch (91/676/EHS) a 
smernice o povolení pesticídov 
(91/414/EHS) a zabezpečujú, aby zdroje 
pitnej vody boli chránené v súlade s 
článkom 7 a článkom 4 ods. 1 písm. c) 
smernice 2000/60/ES a aby sa zlepšovala 
kvalita za účelom minimalizovania úpravy 
vody vyžadovaná na splnenie noriem 
ustanovených smernicou 80/778/EHS 
zmenenou a doplnenou smernicou 
98/83/ES.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 111
Článok 3, odsek 1 a (nový)

Súlad s normami sa bude hodnotiť podľa 
miesta odberu porovnaním priemeru 
monitorovaných hodnôt v tomto mieste 
odberu s normami pre dobrý stav a s 
prahovými hodnotami pre iné znečisťujúce 
látky. Prekročenie prahových hodnôt musí 
mať za následok prijatie krokov podľa 
programu opatrení.

Or. en

Odôvodnenie

Tento bod bol uvedený v prílohe I, poznámka pod čiarou 22. Táto poznámka je príliš dôležitá na to, 
aby sa vložila ako poznámka pod čiarou v dodatku. Treba rozobrať hodnotenie meraných údajov 
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v porovnaní s normami v separátnom článku alebo prílohe. Metóda hodnotenia sa musí dať použiť 
aj na iné znečisťujúce látky. Poznámka pod čiarou jasne nevysvetľuje ako hodnotiť normy. Musí sa 
zabrániť, aby vyrovnávanie údajov nespôsobilo prehliadnutie rizikových miest. Preto sa pridáva 
ako odsek k článku 3.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 112
Článok 3, odsek 1 a (nový)

V prípade miest, ktoré sú postihnuté 
dlhodobým znečistením, vykoná hodnotenie 
znečistenia podzemnej vody príslušný orgán 
po vyhodnotení rizík pre zdravie a životné 
prostredie, alebo sa nezohľadní na 
hodnotenie stavu podzemnej vody. Kritériá 
na hodnotenie a sanáciu miesta sa musia 
zahrnúť do plánu manažmentu 
ustanoveného v článku 13 smernice 
2000/60/ES.
Program opatrení môže na obnovu miesta 
zahŕňať sanačné opatrenia a opatrenia 
určené na prevenciu akéhokoľvek ďalšieho 
rozšírenia znečistenia. Toto ustanovenie sa 
nedotkne článku 4 ods. 4 a 5 smernice 
2000/60/ES. 

Or. fr

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode neustanovuje „program obnovy“, ale „program opatrení“, ktoré 
zahŕňajú kroky, ktoré sa majú prijať na dosiahnutie cieľov uvedených pláne manažmentu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 113
Článok 3, bod b a (nový)

(ba) útvary podzemnej vody klasifikované 
ako vodné útvary na účely článku 7 ods. 1 
smernice 2000/60/ES1 tiež zodpovedajú 
požiadavkám článku 7 ods. 2 uvedenej 
smernice.

1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
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Or. nl

Odôvodnenie

Táto dodatočná klauzula je potrebná, pretože odkaz v pododseku b) k prílohe V rámcovej 
smernice o vode nie je dostačujúci v prípade pitnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines, Françoise Grossetete a Chris Davies 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 114
Článok 3 a (nový)

Článok 3a
Hodnotenie chemického stavu podzemnej 
vody
1. Členské štáty klasifikujú útvar 
podzemnej vody, že má dobrý chemický 
stav, keď nie sú prekročené normy kvality 
podzemnej vody a prahové hodnoty 
všetkých monitorovacích miest 
ustanovených v súlade s článkom 8 a 
prílohou V smernice 2000/60/ES na účely 
hodnotenia chemického stavu.
2. Ak je norma kvality podzemnej vody 
alebo prahová hodnota prekročená v 
monitorovacom mieste, členský štát vyšetrí, 
či prekročenie indikuje, že:
(i) nie je splnená jedna alebo viac 
podmienok dobrého chemického stavu 
podzemnej vody ustanovených v tabuľke 
2.3.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES; 
alebo
(ii) zdroje pitnej vody nie sú chránené v 
súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES.
3. Útvar podzemnej vody sa pokladá, že je v 
zlom chemickom stave, iba ak sa na základe 
vyšetrenia uvedeného v odseku 2 usudzuje, 
že platí jedna alebo viac podmienok v 
odseku 2 bode (i) alebo odseku 2 bode (ii).

Or. en
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Odôvodnenie

Technické otázky chápania, čo sa deje v podzemnej vode nachádzajúcej sa v podzemnej vrstve sú 
nesmierne. Napríklad kvalita podzemnej vody zistená vŕtaním v jednom mieste a v jednej hĺbke v 
útvare podzemnej vody môže byť úplne iná ako kvalita o pár metrov ďalej. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty prijali potrebné kroky na 
posúdenie, či sú podmienky požadované pre dobrý chemický stav vody dodržané. Je založený na 
investigatívnom prístupe vykonávať praktické a špecifické hodnotenie skutočného stavu útvaru 
podzemnej vody v konkrétnom mieste a dopĺňa podmienku pre ochranu zdrojov pitnej vody v súlade 
s RSV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Linda McAvan 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 115
Článok 3 a (nový) 

Článok 3a
Hodnotenie chemického stavu podzemnej 
vody
1. Členské štáty klasifikujú útvar 
podzemnej vody, že má dobrý chemický 
stav, keď nie sú prekročené normy kvality 
podzemnej vody a prahové hodnoty 
všetkých monitorovacích miest 
ustanovených v súlade s článkom 8 a 
prílohou V smernice 2000/60/ES na účely
hodnotenia chemického stavu.
2. Ak je norma kvality podzemnej vody 
alebo prahová hodnota prekročená v 
monitorovacom mieste, členský štát vyšetrí, 
či prekročenie indikuje, že:
(i) nie je splnená jedna alebo viac 
podmienok dobrého chemického stavu 
podzemnej vody ustanovených v tabuľke 
2.3.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES; 
alebo
(ii) zdroje pitnej vody nie sú chránené v 
súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES.
3. Útvar podzemnej vody sa pokladá, že je v 
zlom chemickom stave, iba ak sa na základe 
vyšetrenia uvedeného v odseku 2 usudzuje, 
že platí jedna alebo viac podmienok v 
odseku 2 bode (i) alebo odseku 2 bode (ii).

Or. en
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Odôvodnenie

Technické otázky chápania, čo sa deje v podzemnej vode nachádzajúcej sa v podzemnej vrstve sú 
nesmierne. Napríklad kvalita podzemnej vody zistená vŕtaním v jednom mieste a v jednej hĺbke v 
útvare podzemnej vody môže byť úplne iná ako kvalita o pár metrov ďalej. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty prijali potrebné kroky na 
posúdenie, či sú podmienky požadované pre dobrý chemický stav vody dodržané. Je založený na 
investigatívnom prístupe vykonávať praktické a špecifické hodnotenie skutočného stavu útvaru 
podzemnej vody v konkrétnom mieste a dopĺňa podmienku pre ochranu zdrojov pitnej vody v súlade 
s RSV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 116
Článok 3 a (nový)

Článok 3a
Hodnotenie chemického stavu podzemnej 
vody
1. Členské štáty klasifikujú útvar 
podzemnej vody, že má dobrý chemický 
stav, keď nie sú prekročené normy kvality 
podzemnej vody a prahové hodnoty 
všetkých monitorovacích miest 
ustanovených v súlade s článkom 8 a 
prílohou V smernice 2000/60/ES na účely 
hodnotenia chemického stavu.
2. Ak je norma kvality podzemnej vody 
alebo prahová hodnota prekročená v 
monitorovacom mieste, členský štát vyšetrí, 
či prekročenie indikuje, že:
(i) nie je splnená jedna alebo viac 
podmienok dobrého chemického stavu 
podzemnej vody ustanovených v tabuľke 
2.3.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES; 
alebo
(ii) zdroje pitnej vody nie sú chránené v 
súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES.
3. Útvar podzemnej vody sa pokladá, že je v 
zlom chemickom stave, iba ak sa na základe 
vyšetrenia uvedeného v odseku 2 usudzuje, 
že platí jedna alebo viac podmienok v 
odseku 2 bode (i) alebo odseku 2 bode (ii).
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Or. en

Odôvodnenie

Technické otázky chápania, čo sa deje v podzemnej vode nachádzajúcej sa v podzemnej vrstve sú 
nesmierne. Napríklad kvalita podzemnej vody zistená vŕtaním v jednom mieste a v jednej hĺbke v 
útvare podzemnej vody môže byť úplne iná ako kvalita o pár metrov ďalej. 

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty prijali potrebné kroky na 
posúdenie, či sú podmienky požadované pre dobrý chemický stav vody dodržané. Je založený na 
investigatívnom prístupe vykonávať praktické a špecifické hodnotenie skutočného stavu útvaru 
podzemnej vody v konkrétnom mieste a dopĺňa podmienku pre ochranu zdrojov pitnej vody v súlade 
s RSV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 117
Článok 3 a (nový)

Článok 3a
Hodnotenie chemického stavu podzemnej 
vody
1. Členské štáty klasifikujú útvar 
podzemnej vody, že má dobrý chemický 
stav, keď nie sú prekročené normy kvality 
podzemnej vody a prahové hodnoty 
všetkých monitorovacích miest 
ustanovených v súlade s článkom 8 a 
prílohou V smernice 2000/60/ES na účely 
hodnotenia chemického stavu.
2. Ak je norma kvality podzemnej vody 
alebo prahová hodnota prekročená v 
monitorovacom mieste, členský štát vyšetrí, 
či prekročenie indikuje, že:
(i) nie je splnená jedna alebo viac 
podmienok dobrého chemického stavu 
podzemnej vody ustanovených v tabuľke 
2.3.2 prílohy V k smernici 2000/60/ES; 
alebo
(ii) zdroje pitnej vody nie sú chránené v 
súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES.
3. Útvar podzemnej vody sa pokladá, že je v 
zlom chemickom stave, ak sa na základe 
vyšetrenia uvedeného v odseku 2 usudzuje, 
že platí jedna alebo viac podmienok v 
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odseku 2 bode (i) alebo odseku 2 bode (ii).

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty prijali potrebné kroky na 
posúdenie, či sú podmienky požadované pre dobrý chemický stav vody dodržané. Je založený na 
investigatívnom prístupe vykonávať praktické a špecifické hodnotenie skutočného stavu útvaru 
podzemnej vody v konkrétnom mieste a dopĺňa podmienku pre ochranu zdrojov pitnej vody v súlade 
s RSV. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 118
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2 
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa prílohy II k uvedenej 
smernici a v súlade so spoločným rámcom 
EÚ pre stanovenie prahových hodnôt, 
členské štáty stanovia prahové hodnoty pre 
každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové, nakoľko môžu spôsobiť, že 
podzemná voda nedosiahne dobrý chemický 
stav. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre všetky znečisťujúce 
látky, ktoré sú uvedené v častiach A.1 a 
A.2 prílohy III k tejto smernici, ktoré sú 
takto identifikované. Tieto prahové hodnoty 
sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
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štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok. 

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 119
Článok 4, odsek 1, pododsek 1 

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2 
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa prílohy II k uvedenej 
smernici a v súlade so spoločným rámcom 
EÚ pre stanovenie prahových hodnôt, 
členské štáty stanovia prahové hodnoty pre 
každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové, nakoľko môžu spôsobiť, že 
podzemná voda nedosiahne dobrý chemický 
stav. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre všetky znečisťujúce 
látky, ktoré sú uvedené v častiach A.1 a 
A.2 prílohy III k tejto smernici, ktoré sú 
takto identifikované. Tieto prahové hodnoty 
sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok. 

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 120
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2 
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES. 

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa prílohy II k uvedenej 
smernici a v súlade so spoločným rámcom 
EÚ pre stanovenie prahových hodnôt, 
založených na prirodzených pozaďových 
koncentráciách látok členské štáty stanovia 
prahové hodnoty pre každú zo 
znečisťujúcich látok, ktoré sa v rámci ich 
územia identifikovali, že prispievajú k 
charakterizácii útvarov alebo skupín útvarov 
podzemnej vody ako rizikové, nakoľko 
môžu spôsobiť, že podzemná voda 
nedosiahne dobrý chemický stav. Členské 
štáty minimálne stanovia prahové hodnoty 
pre všetky znečisťujúce látky, ktoré sú
uvedené v častiach A.1 a A.2 prílohy III k 
tejto smernici, ktoré sú takto identifikované.
Tieto prahové hodnoty sa použijú okrem 
iného na účely vykonávania prieskumu stavu 
podzemnej vody, ako je ustanovené v článku 
5.2 smernice 2000/60/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej situácie/podmienok. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 121
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
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sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES. 

sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
Prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici založenej na prirodzených 
pozaďových koncentráciách látok členské 
štáty do 22. decembra 2005 stanovia 
prahové hodnoty pre každú zo 
znečisťujúcich látok, ktoré sa v rámci ich 
územia identifikovali, že prispievajú k 
charakterizácii útvarov alebo skupín útvarov 
podzemnej vody ako rizikové. Členské štáty 
minimálne stanovia prahové hodnoty pre tie
znečisťujúce látky, ktoré sú uvedené v 
častiach A.1 a A.2 prílohy III k tejto 
smernici. Tieto prahové hodnoty sa použijú 
okrem iného na účely vykonávania 
prieskumu stavu podzemnej vody, ako je 
ustanovené v článku 5.2 smernice 
2000/60/ES. 

Or. en

Odôvodnenie

Článok 4 odsek 1 stanovuje, že ekonomické a sociálne náklady sa môžu zohľadniť pri stanovení 
prahových hodnôt. Prirodzené pozaďové koncentrácie sú však základom pre prahové hodnoty. 
Ekonomické a sociálne náklady sa môžu posudzovať s ohľadom na to, či prijať alebo neprijať 
opatrenia, ale nie na stanovenie prahových hodnôt. Tieto aspekty sa pridajú do prílohy III (časť B) 
bodu 2.3. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 122
Článok 4, odsek 1, pododsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2 
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa prílohy II k uvedenej 
smernici a v súlade so spoločným rámcom 
EÚ pre stanovenie prahových hodnôt, 
členské štáty stanovia do šiestich mesiacov 
po nadobudnutí účinnosti tejto smernice 
prahové hodnoty pre každú zo 
znečisťujúcich látok, ktoré sa v rámci ich 
územia identifikovali, že prispievajú k 
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prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové.

charakterizácii útvarov alebo skupín útvarov 
podzemnej vody ako rizikové, nakoľko 
môžu spôsobiť, že podzemná voda 
nedosiahne dobrý chemický stav.

Členské štáty minimálne stanovia prahové 
hodnoty pre tie znečisťujúce látky, ktoré 
sú uvedené v častiach A.1 a A.2 prílohy III k 
tejto smernici. Tieto prahové hodnoty sa 
použijú okrem iného na účely vykonávania 
prieskumu stavu podzemnej vody, ako je 
ustanovené v článku 5.2 smernice 
2000/60/ES.

Členské štáty minimálne stanovia prahové
hodnoty pre každú zo znečisťujúcich látok, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok.  

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 123
Článok 4, odsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
Prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
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prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

Or. nl

Odôvodnenie

Ekonomické a sociálne náklady by nemali zohrávať žiadnu úlohu pri stanovovaní prahových 
hodnôt. Tieto náklady sú však dôležité pri plánovaní opatrení, ktoré sa majú prijať v rámci 
rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 124
Článok 4 odsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
Prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici členské štáty do 22. decembra 2005 
stanovia prahové hodnoty pre každú zo 
znečisťujúcich látok, ktoré sa v rámci ich 
územia identifikovali, že prispievajú k 
charakterizácii útvarov alebo skupín útvarov 
podzemnej vody ako rizikové. Členské štáty 
minimálne stanovia prahové hodnoty pre tie
znečisťujúce látky, ktoré sú uvedené v 
častiach A.1 a A.2 prílohy III k tejto 
smernici. Tieto prahové hodnoty sa použijú 
okrem iného na účely vykonávania 
prieskumu stavu podzemnej vody, ako je 
ustanovené v článku 5.2 smernice 
2000/60/ES.

Or. da

Odôvodnenie

Možnosť zahrnúť ekonomické aspekty pri stanovení prahových hodnôt členskými štátmi, ktoré 
sú cieľom pre kvalitu podzemnej vody, môže oslabiť rámcovú smernicu o vode. Prahové 
hodnoty sa musia stanoviť na základe aspektov kvality a nie na základe aktuálnej alebo 
krátkodobej ochoty uskutočniť ekonomickú investíciu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 125
Článok 4, odsek 1

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
Prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2006 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

Or. es

Odôvodnenie

Článok 4 ods. 1 ustanovuje 22. december 2005 ako konečný termín pre stanovenie prahových 
hodnôt a 22. jún 2006 ako dátum, do ktorého by sa mala táto informácia poskytnúť Komisii 
(článok 4 ods. 2).

Tieto lehoty sú príliš krátke pri zohľadnení, že na stanovenie prahových hodnôt je potrebné 
stanoviť prirodzené koncentrácie (základné koncentrácie) a zohľadniť sociálne a ekonomické 
náklady týchto výpočtov. Nie je zmysluplné, aby sa prijali tieto termíny, keď rámcová 
smernica o vode (článok 8 ods. 2) umožňuje do decembra 2006 zriadenie monitorovacích sietí 
pre chemickú kvalitu vody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 126
Článok 4 odsek 1 
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1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES.

1. Na základe procesu charakterizácie, ktorá 
sa má vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES a podľa oddielov 2.1 a 2.2
Prílohy II k uvedenej smernici v súlade s 
postupom opísaným v prílohe II k tejto 
smernici a pri zohľadnení ekonomických a 
sociálnych nákladov, členské štáty do 22. 
decembra 2005 stanovia prahové hodnoty 
pre každú zo znečisťujúcich látok, ktoré sa v 
rámci ich územia identifikovali, že 
prispievajú k charakterizácii útvarov alebo 
skupín útvarov podzemnej vody ako 
rizikové. Členské štáty minimálne stanovia 
prahové hodnoty pre tie znečisťujúce látky, 
ktoré sú uvedené v častiach A.1 a A.2 
prílohy III k tejto smernici. Tieto prahové 
hodnoty sa použijú okrem iného na účely 
vykonávania prieskumu stavu podzemnej 
vody, ako je ustanovené v článku 5.2 
smernice 2000/60/ES. Ak prirodzené 
geologicko-geneticky určené hodnoty 
znečisťujúcich látok v útvare podzemnej 
vody alebo skupine útvarov podzemných 
vôd sú nad hodnotami ustanovenými v 
národnej norme kvality podzemnej vody na 
základe prílohy II, prirodzené hladiny 
tvoria normu kvality podzemnej vody.

Or. de

Odôvodnenie

Veta zavádza potrebné ustanovenie o hladinách prirodzených znečisťujúcich látok v 
podzemnej vode známymi ako „pozaďové hodnoty“. Ak by geologicko-geneticky stanovené 
pozaďové hodnoty v útvare podzemnej vody prekračovali normy kvality, vyššie pozaďové 
hodnoty by mali tvoriť kvalitatívny cieľ.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 127
Článok 4, odsek 1 a (nový)

1a. V prípade útvarov podzemnej vody, 
ktoré patria do medzinárodného správneho 
územia povodia, príslušné členské štáty 
spolupracujú na základe konkrétnych 
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národných a regionálnych podmienok pri 
vypracovaní noriem kvality, prahových 
hodnôt a metód hodnotenia na stanovenie 
kritérií na hodnotenie chemického stavu 
útvarov podzemnej vody.
Ak členské štáty tak nemôžu urobiť, môžu 
postúpiť záležitosť Komisii podľa článku 
12 smernice 2000/60/ES; Komisia poskytne 
odpoveď do 6 mesiacov.

Or. nl

Odôvodnenie

V prípade, keď sa členské štáty nedohodnú, nemalo to mať za následok neprijatie žiadnych 
opatrení.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Françoise Grossetete

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 128
Článok 4, odsek 1, pododsek 1 (a) (nový)

Členské štáty môžu ustanoviť, aby 
stanovenie prahových hodnôt zohľadnilo 
hladiny látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú 
vo vode.

Or. fr

Odôvodnenie

Pri stanovení prahových hodnôt sa musia zohľadniť látky, ktoré sú prirodzene prítomné vo 
vode tak, aby sa nevylúčila žiadna nová ľudská aktivita. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Marie-Noëlle Lienemann

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 129
Článok 4, odsek 1, pododsek 1 (a) (nový)

Členské štáty môžu ustanoviť, aby 
stanovenie prahových hodnôt zohľadnilo 
hladiny látok, ktoré sa prirodzene vyskytujú 
vo vodách.

Or. fr

Odôvodnenie

Pri stanovení prahových hodnôt sa musia prirodzené hodnoty vo vode tak, aby sa nevylúčila 
žiadna nová ľudská aktivita. Prahové hodnoty (alebo normy kvality) sa nemôžu stanoviť 
svojvoľne na hodnote prirodzene sa vyskytujúcej vo vode, ako navrhuje spravodajca vo 
svojom pozmeňujúcom a doplňujúcom návrhu 15. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 130
Článok 4, odsek 1, pododsek 1 a (nový)

Ak sa členské štáty rozhodnú stanoviť 
prahové hodnoty, orgány manažmentu 
regionálnych vodných zdrojov budú 
oprávnené uložiť prísnejšie hodnoty, ak je 
to potrebné pre dosiahnutie 
environmentálnych cieľov smernice 
2000/60/ES v príslušnom správnom území 
povodia.

Or. es

Odôvodnenie

Ak sa členské štáty rozhodnú stanoviť prahové hodnoty, regionálnym orgánom manažmentu 
vodných zdrojov sa musí umožniť, aby mohli prísnejšie posudzovať zraniteľné oblasti v 
správnych územiach povodia, ktoré spadajú pod ich právomoc, ak je to potrebné pre 
dosiahnutie stanovených environmentálnych cieľov. Toto opatrenie je v súlade s rámcovou 
smernicou o vode a bolo by vhodné, aby sa zahrnulo do smernice o podzemnej vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 131
Článok 4, odsek 2

2. Najneskôr 22. júna 2006 členské štáty 
predložia Komisii zoznam všetkých 
znečisťujúcich látok, pre ktoré stanovili 
prahové hodnoty. Pre každú znečisťujúcu 
látku poskytnú členské štáty informácie 
ustanovené v časti B prílohy III k tejto 
smernici.

2. Členské štáty predložia Komisii v súlade s 
plánmi vodohospodárskeho manažmentu 
povodia zoznam všetkých znečisťujúcich 
látok, pre ktoré stanovili prahové hodnoty. 
Pre každú znečisťujúcu látku poskytnú 
členské štáty informácie ustanovené v časti 
B prílohy III k tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok.  
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Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 132
Článok 4, odsek 2

2. Najneskôr 22. júna 2006 členské štáty 
predložia Komisii zoznam všetkých 
znečisťujúcich látok, pre ktoré stanovili 
prahové hodnoty. Pre každú znečisťujúcu 
látku poskytnú členské štáty informácie 
ustanovené v časti B prílohy III k tejto 
smernici.

2. Členské štáty predložia Komisii v súlade s 
plánmi vodohospodárskeho manažmentu 
povodia zoznam všetkých znečisťujúcich 
látok, pre ktoré stanovili prahové hodnoty. 
Pre každú znečisťujúcu látku poskytnú 
členské štáty informácie ustanovené v časti 
B prílohy III k tejto smernici.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 133
Článok 4, odsek 2 

2. Najneskôr 22. júna 2006 členské štáty 
predložia Komisii zoznam všetkých 
znečisťujúcich látok, pre ktoré stanovili 
prahové hodnoty. Pre každú znečisťujúcu 
látku poskytnú členské štáty informácie 
ustanovené v časti B prílohy III k tejto 
smernici.

2. Členské štáty predložia Komisii v súlade s 
plánmi vodohospodárskeho manažmentu 
povodia zoznam všetkých znečisťujúcich 
látok, pre ktoré stanovili prahové hodnoty. 
Pre každú znečisťujúcu látku poskytnú 
členské štáty informácie ustanovené v časti 
B prílohy III k tejto smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok.  

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 134
Článok 4 odsek 2

2. Najneskôr 22. júna 2006 členské štáty 
predložia Komisii zoznam všetkých 
znečisťujúcich látok, pre ktoré stanovili 
prahové hodnoty. Pre každú znečisťujúcu 
látku poskytnú členské štáty informácie 
ustanovené v časti B prílohy III k tejto 
smernici.

2. Najneskôr 22. júna 2006 členské štáty 
predložia Komisii zoznam všetkých 
znečisťujúcich látok, ktoré musia byť
zistené meraním.

Or. da

Odôvodnenie

Princíp limitných hodnôt znamená, že používanie pesticídov môže pokračovať dokonca aj keď 
sú zaznamenané v podzemnej vode, pokiaľ neprekročia 0,1 mg na liter, inými slovami trvalé 
povolenie znečisťovania. Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh končí s týmto princípom. 
Namiesto toho sa musia uskutočniť kroky, akonáhle sa zaznamená znečistenie na základe 
minimálnej merateľnej hodnoty.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 135
Článok 4, odsek 3, pododsek 1

3. Na základe informácií poskytnutých
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia uverejní správu, ku ktorej bude 
pripojený v prípade potreby návrh na 
smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I
k tejto smernici.

3. Na základe súhrnov uverejnených 
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia môže uverejniť správu, ku ktorej 
bude pripojený v prípade potreby návrh na 
právny predpis, ktorým sa mení a dopĺňa 
táto smernica.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok.  

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 136
Článok 4, odsek 3, pododsek 1

3. Na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia uverejní správu, ku ktorej bude 
pripojený v prípade potreby návrh na 
smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I
k tejto smernici. 

3. Na základe informácií poskytnutých 
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia uverejní správu, ku ktorej bude 
pripojený v prípade potreby návrh na právny 
predpis, ktorým sa mení a dopĺňa táto 
smernica. 

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej situácie/podmienok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 137
Článok 4, odsek 3, pododsek 1 

3. Na základe informácií poskytnutých
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia uverejní správu, ku ktorej bude 
pripojený v prípade potreby návrh na 
smernicu, ktorou sa mení a dopĺňa príloha I
k tejto smernici.

3. Na základe súhrnov uverejnených 
členskými štátmi v súlade s odsekom 2, 
Komisia uverejní správu, ku ktorej bude 
pripojený v prípade potreby návrh na právny 
predpis, ktorým sa mení a dopĺňa táto 
smernica.

Or. en

Odôvodnenie

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilní a zjednoduší návrh Komisie jasne požadujúc od 
členských štátov, aby sa riadili radom spoločných kritérií EÚ pre stanovenie prahových hodnôt. 
Príslušný mechanizmus je v prílohe II k smernici. Na rozdiel od spoločných noriem EÚ poskytuje 
tento mechanizmus flexibilný, ale záväzný rámec EÚ na ochranu podzemnej vody, v ktorom členské 
štáty budú schopné sa zamerať na dôležité ohrozenia útvarov podzemných vôd podľa ich konkrétnej 
národnej a regionálnej polohy a podmienok.  

Spoločný rámec EÚ na stanovenie prahových hodnôt sa bude musieť ustanoviť v prílohe k smernici.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 138
Článok 4a (nový)

Revízia zoznamu noriem kvality podzemnej 
vody a zoznamy látok stanovených na 
úrovni Spoločenstva
Spočiatku tri roky po termíne ustanovenom 
v článku 4, odsek 2 a potom každých šesť 
rokov,

- Komisia preskúma zoznam noriem kvality 
podzemnej vody stanovených na úrovni 
Spoločenstva (príloha I) na základe, najmä 
informácií poskytnutých členskými štátmi 
podľa článku 4, odseku 2, vedeckého a 
technického pokroku a stanoviska výboru 
uvedeného v článku 16, odsek 5 smernice 
2000/60/ES; 
- Komisia vypracuje súhrnnú správu a v 
prípade potreby, predloží návrhy na 
smernicu, ktorou sa zmení a doplní zoznam 
znečisťujúcich látok a/alebo príslušných 
koncentrácií znečisťujúcich látok a 
zoznam, ktorý nahradí prílohu I k smernici 
80/68/EHS, podľa postupu ustanoveného v 
článku 251 Zmluvy.

Or. de

Odôvodnenie

Po ukončení platnosti smernice 80/68/EEC v roku 2013 by sa v opačnom prípade látky 
uvedené v prílohe I už nezohľadňovali.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 139
Článok 4a (nový)

Aby sa zabezpečila minimálna úroveň 
štandardnej ochrany pre podzemnú vodu, 
jednotné prahové hodnoty (ak sa prijme 
pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9: normy 
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kvality podzemnej vody) sa ustanovia pre 
určité látky, ktoré pri prekročení indikujú, 
že chemický stav podzemnej vody už nie je 
dobrý.

Or. de

Odôvodnenie

Názor, že každý členský štát by mal rozhodnúť podľa vlastného uváženia, ktoré prahové 
hodnoty a koncentrácie použiť pri definovaní dobrého chemického stavu vodného útvaru, nie 
je v súlade s cieľom rámcovej smernice o vode dosiahnuť dobrý chemický stav podzemnej 
vody v celej Európe. Rozdielne prahové hodnoty v členských štátoch budú mať nevyhnutne za 
následok porušenie hospodárskej súťaže. Neprimeraným požiadavkám sa dá zabrániť 
uplatnením článku 4, odseky 5 a 7 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 140
Článok 5

Článok 5 Vypúšťa sa
Kritériá pre identifikáciu významných a 
trvalo vzostupných trendov a definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov
Členské štáty identifikujú každý významný 
a trvalo vzostupný trend koncentrácií 
znečisťujúcich látok zistených v útvaroch 
podzemnej vody, alebo skupine útvarov a 
definujú počiatočný bod zvrátenia tohto 
trendu v súlade s prílohou IV k tejto 
smernici
Pre tie útvary podzemnej vody, kde sú 
identifikované významné a trvalo vzostupné 
trendy koncentrácií znečisťujúcich látok, 
členské štáty zvrátia tento trend 
prostredníctvom programu opatrení 
uvedených v článku 11 smernice 
2000/60/ES, aby postupne znížili 
znečistenie podzemnej vody.

Or. da

Odôvodnenie

Pracujeme s minimálnou merateľnou úrovňou znečistenia a okamžitým zásahom, ak sa účinné 
látky zaznamenajú v podzemnej vode. Preto nie je žiadny dôvod, aby sa posudzovalo, či 
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existuje vzostupný trend.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 141
Článok 5, názov

Kritériá pre identifikáciu významných a 
trvalo vzostupných trendov a definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov

Zvrátenia trendov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dimitrios Papadimoulis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 142
Článok 5, názov

Kritériá pre identifikáciu významných a 
trvalo vzostupných trendov a definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov

Zvrátenia trendov

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 143
Článok 5, názov

Kritériá pre identifikáciu významných a 
trvalo vzostupných trendov a definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia trendov.

Kritériá pre identifikáciu významných a 
trvalo vzostupných trendov u 
znečisťujúcich látok pre detekciu každého 
významného zníženia zásob vody a definíciu 
počiatočných bodov zvrátenia trendov. 

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty musia plniť rámcovú smernicu o vode, ak majú splniť požiadavky nového 
návrhu. Môžu identifikovať trendy iba, ak majú primerané, dôsledné a prehľadné systémy na 
monitorovanie podzemnej vody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 144
Článok 5, odsek -1 (nový)

Na identifikáciu trendov a definovanie 
počiatočných bodov zvrátenia takýchto 
trendov členské štáty musia mať 
monitorovacie programy, ako je ustanovené 
v článku 8 smernice 2000/60/ES na 
monitorovanie všetkých miest odberu vody 
na ľudskú a poľnohospodársku spotrebu, 
najmä miesta odberu pre viac ako 50 ľudí, 
spraviť ich súpis a zoznam v prehľadnom a 
dostupnom registri.

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty musia plniť rámcovú smernicu o vode, ak majú splniť požiadavky nového
návrhu. Môžu identifikovať trendy iba, ak majú primerané, dôsledné a prehľadné systémy na 
monitorovanie podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 145
Článok 5, odsek 1

Členské štáty identifikujú každý významný a 
trvalo vzostupný trend koncentrácií 
znečisťujúcich látok zistených v útvaroch 
podzemnej vody, alebo skupine útvarov a 
definujú počiatočný bod zvrátenia tohto 
trendu v súlade s prílohou IV k tejto 
smernici.

Členské štáty identifikujú každý významný a 
trvalo vzostupný trend koncentrácií 
znečisťujúcich látok zistených v útvaroch 
podzemnej vody, alebo skupine útvarov a 
zohľadnia prehľad environmentálneho 
vplyvu ľudskej činnosti, ako je uvedené v 
článku 5 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ smernice, ktorým je zvrátiť významný a trvalo vzostupný trend kontaminácie podzemnej vody, 
počiatočný bod zvrátenia trendu by mal byť bod, v ktorom sa trend štatisticky stanoví ako prítomný, 
ktorý je konzistentnejší s definíciou uvedenou v článku 2. Okrem toho, informácie, ktoré poskytuje 
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RSV (článok 5) o vplyve ľudskej činnosti v povodí by sa mali využívať na účinnú identifikáciu a 
predpovedanie trendov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 146
Článok 5 odsek 2a (nový)

V prípade potreby členské štáty ustanovia 
ďalšie normy kvality podzemnej vody v 
súlade s článkom 3 a prílohou II v prípade 
každej inej znečisťujúcej látky, ktorá 
významne prispieva na ich území k 
potrebnej klasifikácii útvaru podzemnej 
vody alebo skupiny útvarov podzemných 
vôd ako rizikových. Tieto normy kvality 
podzemnej vody sa uplatnia okrem iného v 
súvislosti s prehľadom stavu podzemnej 
vody podľa článku 5 ods. 2 smernice 
2000/60/ES. Členské štáty prijmú právne 
záväzné pravidlá na klasifikáciu útvaru 
podzemnej vody v zmysle trendov, ktoré 
preukazuje. Členské štáty uverejnia vo 
svojich plánoch vodohospodárskeho 
manažmentu povodia, ktoré sa majú 
vypracovať podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES, svoje hodnotenie všetkých 
útvarov podzemnej vody, vrátane údajov o 
tom, ako všetky nadmerné hodnoty na 
jednotlivých miestach merania prispievajú 
k celkovej klasifikácii konkrétneho útvaru 
podzemnej vody alebo skupiny útvarov 
podzemných vôd v zmysle hodnotených 
trendov.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 147
Článok 5, odsek 2

Pre tie útvary podzemnej vody, kde sú 
identifikované významné a trvalo vzostupné 

Členské štáty zvrátia tento trend 
prostredníctvom programu opatrení
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trendy koncentrácií znečisťujúcich látok,
členské štáty zvrátia tento trend 
prostredníctvom programu opatrení 
uvedených v článku 11 smernice 
2000/60/ES, aby postupne znížili znečistenie 
podzemnej vody.

uvedených v článku 11 smernice 
2000/60/ES, aby postupne znížili znečistenie 
podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľ smernice, ktorým je zvrátiť významný a trvalo vzostupný trend kontaminácie podzemnej vody, 
počiatočný bod zvrátenia trendu by mal byť bod, v ktorom sa trend štatisticky stanoví ako prítomný, 
ktorý je konzistentnejší s definíciou uvedenou v článku 2. Okrem toho, informácie, ktoré poskytuje 
RSV (článok 5) o vplyve ľudskej činnosti v povodí by sa mali využívať na účinnú identifikáciu a 
predpovedanie trendov. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 148
Článok 5 odsek 2

Nahrádza pozmeňujúci a dopĺňajúci návrh spravodajcu 23

Pre tie útvary podzemnej vody, kde sú 
identifikované významné a trvalo vzostupné 
trendy koncentrácií znečisťujúcich látok, 
členské štáty zvrátia tento trend 
prostredníctvom programu opatrení 
uvedených v článku 11 smernice 
2000/60/ES, aby postupne znížili znečistenie 
podzemnej vody.

Pre tie útvary podzemnej vody, kde sú 
identifikované významné a trvalo vzostupné 
trendy koncentrácií znečisťujúcich látok 
v porovnaní k základnej koncentrácii, 
členské štáty zvrátia tento trend 
prostredníctvom programu opatrení 
uvedených v článku 11 smernice 
2000/60/ES, aby postupne znížili znečistenie 
podzemnej vody zabránili zhoršeniu stavu.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dimitrios Papadimoulis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 149
Článok 5, odsek 2 a (nový)

Špecifické hodnotenie trendov a zvrátenia 
trendov sa vykoná v prípade príslušných 
znečisťujúcich látok v útvaroch podzemnej 
vody, ktoré sú zasiahnuté bodovými zdrojmi 
znečistenia, aby preskúmali, či sa takéto 
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znečistenia z kontaminovaných miest 
nerozširujú za definovanú oblasť a 
nezhoršujú chemický stav útvaru 
podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Pridáva sa nový odsek, ktorý pochádza z prílohy IV, ktorý je potrebný na prevenciu, aby miestne 
alebo bodové znečistenie nezostalo neodhalené na základe spriemerovania s neznečistenými 
monitorovacími miestami vo väčších útvaroch podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 150
Článok 5, odsek 2 a (nový)

Špecifické hodnotenie trendov a zvrátenia 
trendov sa vykoná v prípade príslušných 
znečisťujúcich látok v útvaroch podzemnej 
vody, ktoré sú zasiahnuté bodovými zdrojmi 
znečistenia, aby preskúmali, či sa takéto 
znečistenia z kontaminovaných miest 
nerozširujú za definovanú oblasť a 
nezhoršujú chemický stav útvaru 
podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Pridáva sa nový odsek z prílohy IV RSV na prevenciu, aby miestne alebo bodové znečistenie 
nezostalo neodhalené na základe spriemerovania s neznečistenými monitorovacími miestami vo 
väčších útvaroch podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 151
Článok 5, odsek 2 a (nový)

V súlade s princípom integrovaného 
manažmentu povrchovej vody a podzemnej 
vody príslušné orgány musia monitorovať 
každé prípadné nadmerné využívanie 
kolektorov a účinky znižovania hladiny 
vody na koncentrácie znečisťujúcich látok 
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v podzemnej vode, na mokradiach a 
chránených oblastiach a v prípade potreby 
navrhnúť umelé dopĺňanie príslušného 
útvaru podzemnej vody.

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty musia plniť rámcovú smernicu o vode, ak majú splniť požiadavky nového 
návrhu. Môžu identifikovať trendy iba, ak majú primerané, dôsledné a prehľadné systémy na 
monitorovanie podzemnej vody. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 152
Článok 6, názov

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie 
nepriamych vypúšťaní do podzemnej vody

Opatrenia na prevenciu vstupu 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody

Or. en

Odôvodnenie

Nová smernica o podzemnej vode by mala stanoviť zoznam látok, ktorým sa musí zabrániť, aby 
vstúpili do podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 153
Článok 6, názov

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
nepriamych vypúšťaní do podzemnej vody

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
vstupov znečisťujúcich látok do podzemnej 
vody

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana podzemnej vody pred znečistením je omnoho účinnejšia ako snaha používať všeobecné 
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normy ako základ pre obnovovanie znečistenej podzemnej vody. Návrh Komisie plne nezachováva 
ochranu v súčasnosti poskytovanú smernicou o podzemnej vode z roku 1980. Tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy k článku 6 sú preto dôležité pre ochranu podzemnej vody v rámci EÚ. Zmena 
názvu využíva znenie z článku 4 RSV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 154
Článok 6, názov 

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
nepriamych vypúšťaní do podzemnej vody

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
vstupov znečisťujúcich látok do podzemnej 
vody

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana podzemnej vody pred znečistením je omnoho účinnejšia ako snaha používať všeobecné 
normy ako základ pre obnovovanie znečistenej podzemnej vody. Návrh Komisie plne nezachováva 
ochranu v súčasnosti poskytovanú smernicou o podzemnej vode z roku 1980. Tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy k článku 6 sú preto dôležité pre ochranu podzemnej vody v rámci EÚ. Zmena 
názvu využíva znenie z článku 4 RSV.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 155
Článok 6, názov

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
nepriamych vypúšťaní do podzemnej vody

Opatrenia na prevenciu alebo obmedzenie
vstupov znečisťujúcich látok do podzemnej 
vody

Or. en

Odôvodnenie

Zmena názvu využíva znenie z článku 4 RSV. Od členských štátov sa vyžaduje, aby sa zamerali na 
zabránenie vstupov rizikových znečisťujúcich látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 156
Článok 6

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 

EÚ a členské štáty zabránia vstupu látok, 
ktoré spĺňajú kritériá v prílohe IIIa 
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členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní 
do podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

prostredníctvom týchto opatrení:

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

1. Členské štáty identifikujú zoznam 
znečisťujúcich látok, ktoré spĺňajú kritériá 
v prílohe IIIa a spôsobujú osobitné 
znepokojenie v správnom území povodia, 
vrátane látok uvedených v prílohe VIII 
bodoch 1 až 9 a v prílohe X smernice 
2000/60/ES.

2. Členské štáty informujú v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia
podľa prílohy VII smernice 2000/60/ES o:
(a) zozname horeuvedených 
identifikovaných látok;
(b) prijatých opatreniach na prevenciu 
vstupu; a 
(c) hodnotení účinnosti týchto opatrení.

3. Európsky parlament a Rada prijmú 
konkrétne opatrenia na prevenciu vstupu 
jednotlivých alebo skupín znečisťujúcich 
látok do podzemnej vody. Takéto opatrenia 
sa prijmú na základe návrhov, ktoré 
predloží Komisia v súlade s postupmi 
ustanovenými v článku 16 smernice 
2000/60/ES.
4. Pritom Komisia použije na vypracovanie 
zoznamu látok, ktorým sa musí zabrániť, 
aby vstúpili do podzemnej vody, 
zjednodušený postup hodnotenia na 
základe rizík, ako je uvedené v článku 16 
ods. 2 smernice 2000/60/ES pričom 
zohľadnia najmä:
- kritériá chemických vlastností v prílohe 
IIIa k tejto smernici; 
- špecifickú perzistenciu v podzemnej vode; 
alebo
dôkazy o rozsiahlom výskyte v podzemnej 
vode, ako napríklad údaje potvrdzujúce ich 
prítomnosť, mobilitu a spôsoby používania.
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Or. en

Odôvodnenie

Nová smernica o podzemnej vode by mala stanoviť zoznam látok, ktorým sa musí zabrániť, aby 
vstúpili do podzemnej vody. Opatrenia na prevenciu vstupu znečisťujúcich látok do podzemnej vody 
sa majú prijať na dvoch úrovniach: členské štáty by mali mať všeobecnú povinnosť zabrániť vstupu 
znečisťujúcich látok do ich vnútroštátnej podzemnej vody a Komisia by mala mať povinnosť vybrať 
znečisťujúce látky, ktoré sú v záujme EÚ a navrhovať príslušné opatrenia na zabránenie ďalšiemu 
vstupu. Postup na výber látok do zoznamu na prevenciu sa môže spojiť s postupom na prioritné 
látky v článku 16 RSV a prácou Expertného poradného fóra pre prioritné látky bez toho, aby to 
spôsobilo významný nárast pracovnej záťaže.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 157
Článok 6

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní 
do podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Na dosiahnutie cieľa zabrániť alebo 
predchádzať nepriamym vypúšťaniam 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody, 
ako je ustanovené v článku 4, ods. 1 písm. 
b) bode (i) smernice 2000/60/ES členské 
štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní 
programov podľa článku 11 smernice 
2000/60/ES, najmä základných opatrení 
podľa článku 11 ods. 3, písm. g) a h) a bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 
11, ods. 3, písm. j) týkajúce sa priamych 
vypúšťaní, zabezpečia, aby 

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

a) sa zabránilo nepriamym vypúšťaniam, 
emisiám a stratám do podzemnej vody 
určitých znečisťujúcich látok uvedených v 
bodoch 1 až 6 prílohy VIII k smernici 
2000/60/ES a

b) sa nepriame vypúšťania iných 
znečisťujúcich látok tak obmedzili na 
základe používania najlepšieho 
environmentálneho postupu a najlepšie 
dostupnej technológie pri zohľadnení 
nákladovej efektívnosti a proporcionality, 
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že vypúšťanie neohrozí dosiahnutie 
dobrého chemického stavu podzemnej vody.

Or. de

Odôvodnenie

Je potrebné zabrániť nepriamym vypúšťaniam znečisťujúcich látok uvedených v bodoch 1 až 6 
prílohy VIII smernice 2000/60/ES , ktoré spôsobujú ohrozenie vody. 

V prípade iných znečisťujúcich látok je potrebné na zabezpečenie dobrého stavu podzemnej 
vody zabrániť vypúšťaniam. Ako v prípade obmedzenia vypúšťaní do povrchovej vody (článok 
16, odsek 6.2 smernice 2000/60/ES) sa má v tomto ohľade zohľadniť nákladová efektívnosť a 
proporcionalita.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 158
Článok 6 odsek 1

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu 24

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní 
do podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Na dosiahnutie cieľa zabrániť alebo 
predchádzať nepriamym vypúšťaniam 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody, 
ako je ustanovené v článku 4, ods. 1 písm. 
b) bode (i) smernice 2000/60/ES členské 
štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní 
programov podľa článku 11 smernice 
2000/60/ES, najmä základných opatrení 
podľa článku 11 ods. 3, písm. g) a h) a bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 
11, ods. 3, písm. j) týkajúce sa priamych 
vypúšťaní, zabezpečia, aby 

a) sa zabránilo nepriamym vypúšťaniam do 
podzemnej vody určitých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k smernici 2000/60/ES a
b) sa nepriame vypúšťania iných 

znečisťujúcich látok tak obmedzili na 
základe používania najlepšieho 
environmentálneho postupu a najlepšie 
dostupnej technológie, že sa predíde a 
zabráni zhoršeniu stavu kvality podzemnej 
vody v súlade s odsekom 2a tohto článku.
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Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Anja Weisgerber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 159
Článok 6 odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní 
do podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Na dosiahnutie cieľa zabrániť alebo 
predchádzať nepriamym vypúšťaniam 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody, 
ako je ustanovené v článku 4, ods. 1 písm. 
b) bode (i) smernice 2000/60/ES členské 
štáty zabezpečia, aby pri vykonávaní 
programov podľa článku 11 smernice 
2000/60/ES, najmä základných opatrení 
podľa článku 11 ods. 3, písm. g) a h) a bez 
toho, aby boli dotknuté ustanovenia článku 
11 ods. 3, písm. j) týkajúce sa priamych 
vypúšťaní, zabezpečia, aby 

a) sa zabránilo nepriamym vypúšťaniam do 
podzemnej vody určitých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k smernici 2000/60/ES a
b) sa nepriame vypúšťania iných 

znečisťujúcich látok tak obmedzili 
minimálne na základe používania 
najlepšieho environmentálneho postupu a 
najlepšie dostupnej technológie, že sa 
predíde a zabráni zhoršeniu stavu kvality 
podzemnej vody v súlade s odsekom 2a 
tohto článku.

Or. de

Odôvodnenie

Redakčná úprava zavedením slova „minimálne“. Na zabezpečenie ochrany a prevencie 
podzemnej vody nie je vždy postačujúce vyžadovať iba najlepší postup alebo technológiu. 
Musia sa v prípade potreby prijať aj ďalšie opatrenia v tomto prípade. Ako je to v prípade 
kombinovaného prístupu pre povrchovú vodu zavedeného v článku 10, použitie najlepšieho 
environmentálneho postupu a technológie sa tiež stanoví ako minimálna požiadavka na 
ochranu podzemnej vody.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 160
Článok 6

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES a v 
prípadoch, keď je znečistenie odvodené z 
regulovaných politík EÚ v spolupráci s 
Európskou komisiou, členské štáty 
zabezpečia, aby program opatrení pre každé 
správne územie povodia zahŕňal prevenciu 
nepriamych vypúšťaní do podzemnej vody 
všetkých znečisťujúcich látok uvedených v 
bodoch 1 až 9 a 11 prílohy VIII k uvedenej 
smernici.

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

Vypúšťa sa

Členským štátom sa poskytnú minimálne 
prostriedky na tento účel tak, že sa budú 
oprávnené ukladať poplatky na 
znečisťujúce látky, ktoré zodpovedajú 
nákladom na monitorovanie a odstránenie 
spôsobenej škody.

Or. da

Odôvodnenie

Ja dôležité, aby sa členským štátom poskytla skutočná možnosť prijať preventívne opatrenia a 
to je možné iba vtedy, ak budú oprávnené používať fiškálne opatrenia a ak Komisia bude 
riadiť oblasti politiky na základe pravidiel medzinárodného trhu na zabezpečenie najlepšieho 
postupu, lebo pravidlá medzinárodného trhu prevyšujú environmentálne pravidlá.

Zmena odkazu z bodu 6 na body 7,8, 9 a 11 je tiež dôležitá, lebo sa vzťahuje na všetko, čo sa 
týka pesticídov, kovov, fosforečnanov a dusičnanov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Cristina Gutiérrez-Cortines a Caroline 
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Jackson

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 161
Článok 6, odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici. Členské štáty 
podporia zainteresovaných, ktorí iniciujú a 
zodpovedajú za rozvoj ľudskej činnosti a 
rozširovanie obývaných oblasti, aby sa 
podieľali na procese informovania 
verejnosti a na konzultáciách s verejnosťou 
ustanovenom v článku 14 smernice 
2000/60/ES, pretože musia byť informovaní 
o následnom vplyve ich hospodárskych 
aktivít na spotrebu a využívanie podzemnej 
vody. Členské štáty zabezpečia, že sa tieto 
informácie sprístupnia verejnosti, aby sa 
získali ich pripomienky.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 162
Článok 6, odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici. 

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby sa program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zameral na prevenciu nepriamych vstupov
do podzemnej vody všetkých rizikových 
znečisťujúcich látok uvedených v bodoch 1 
až 9 prílohy VIII k uvedenej smernici.

Or. en
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Odôvodnenie

Prvý pododsek vyžaduje od členských štátov, aby sa zamerali na vstupy rizikových znečisťujúcich 
látok.    

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 163
Článok 6, odsek 1 

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní
do podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby sa program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zameral na prevenciu nepriamych vstupov
do podzemnej vody všetkých rizikových 
znečisťujúcich látok uvedených v bodoch 1 
až 9 prílohy VIII k uvedenej smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Prvý pododsek vyžaduje od členských štátov, aby sa zamerali na vstupy rizikových znečisťujúcich 
látok.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 164
Článok 6, odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici. 

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vstupov do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 9 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Or. en

Odôvodnenie

Ochrana podzemnej vody pred znečistením je omnoho účinnejšia ako snaha používať všeobecné 
normy ako základ pre obnovovanie znečistenej podzemnej vody. Návrh Komisie plne nezachováva 
ochranu v súčasnosti poskytovanú smernicou o podzemnej vode z roku 1980. Tieto pozmeňujúce a 
doplňujúce návrhy k článku 6 sú preto dôležité pre ochranu podzemnej vody v rámci EÚ. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Karl-Heinz Florenz

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 165
Článok 6 odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici.

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici a v prípade 
útvarov podzemnej vody, ktoré sú ohrozené, 
že nedosiahnu dobrý chemický stav, 
v prípade každej z týchto znečisťujúcich 
látok uvedenej aj v bodoch 9 a 11 uvedenej 
prílohy.

Or. de

Odôvodnenie

Doplnenie je potrebné aspoň v prípade už znečistených útvarov podzemnej vody na 
zabezpečenie účinnej ochrany pred nepriamym vstupom biocídov, pesticídov, dusičnanov a 
fosforečnanov. Keďže opatrenia sú obmedzené na útvary podzemnej vody už postihnuté 
znečistením, formy hospodárenia s pôdou, ktoré sú menej škodlivé pre podzemnú vodu sa 
odmeňujú. Návrh Komisie na zahrnutie týchto látok do článku 6 ods. 2 je neefektívny, pretože 
by sa nikdy nepožiadalo, ani by sa neposkytlo povolenie na nepriame vypúšťanie týchto látok 
do podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 166
Článok 6, odsek 1

Okrem základných opatrení ustanovených v
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici. 

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy 
VIII k uvedenej smernici pri zohľadnení 
poznatkov o regionálnom 
hydrogeologickom pôsobení
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Or. es

Odôvodnenie

Na uplatňovanie preventívnych opatrení je potrebný rozsiahlejší výskum hydrogeologického 
pôsobenia kolektorov na regionálnej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167
Článok 6, prvý odsek

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v bodoch 1 až 6 prílohy
VIII k uvedenej smernici.

Okrem základných opatrení ustanovených v 
článku 11 ods. 3 smernice 2000/60/ES 
členské štáty zabezpečia, aby program 
opatrení pre každé správne územie povodia 
zahŕňal prevenciu nepriamych vypúšťaní do 
podzemnej vody všetkých znečisťujúcich 
látok uvedených v prílohe VIII k uvedenej 
smernici.

Or. da

Odôvodnenie

Prevencia vypúšťaní znečisťujúcich látok je priorita bez ohľadu na predmetnú znečisťujúcu 
látku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 168
Článok 6, odsek 1 a (nový) 

Bez toho, aby boli dotknuté normy kvality 
podzemnej vody ustanovené v iných 
oblastiach na ochranu podzemnej vody, sa 
prvý odsek neuplatňuje na vypúšťania 
obsahujúce znečisťujúce látky v malých 
množstvách a koncentráciách, neuplatňuje 
sa ani na umelé dopĺňanie podzemnej vody 
na účely verejného zásobovania pitnou 
vodou.

Or. en

Odôvodnenie

Umelé dopĺňanie na účely zásobovania pitnou vodou sa plne podporuje na základe povoľovacieho 
systému podľa článku 11 písm. (f) smernice 2000/60/ES. Úplný zákaz nepriamych vypúšťaní môže 
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závažne narušiť súčasné a environmentálne trvalo udržateľné postupy vo výrobe pitnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 169
Článok 6, druhý odsek

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

Vypúšťa sa

Or. da

Odôvodnenie

Pozri odôvodnenie pre pozmeňujúci a doplňujúci návrh 167. Okrem toho, nechceme 
smernicu, ktorá povoľuje znečisťovanie do hranice dobrého chemického stavu. Na druhej 
strane chceme zachovanie súčasného stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 170
Článok 6, odsek 2 

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

Pokiaľ ide o akúkoľvek znečisťujúcu látku 
vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe 
VIII k smernici 2000/60/ES, program 
opatrení ustanovený v článku 11 ods. 3 
uvedenej smernice zabezpečí, že sa všetky 
nepriame vstupy do podzemnej vody 
obmedzia, aby sa zabránilo znečisteniu.

Or. en

Odôvodnenie

Druhý odsek zabezpečuje, aby členské štáty prijali opatrenia na obmedzenie vstupov 
znečisťujúcich látok do podzemnej vody, aby sa zabránilo znečisteniu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
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Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 171
Článok 6, odsek 2 

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

Pokiaľ ide o akúkoľvek znečisťujúcu látku 
vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe 
VIII k smernici 2000/60/ES, program
opatrení ustanovený v článku 11 ods. 3 
uvedenej smernice zabezpečí, že sa všetky 
nepriame vstupy do podzemnej vody 
obmedzia, aby sa zabránilo znečisteniu.

Or. en

Odôvodnenie

Druhý odsek zabezpečuje, aby členské štáty prijali opatrenia na obmedzenie vstupov znečisťujúcich 
látok do podzemnej vody, aby sa zabránilo znečisteniu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 172
Článok 6, odsek 2

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce 
látky uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII 
k smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa 
všetky nepriame vypúšťania do podzemnej 
vody povolia iba pod podmienkou, že 
vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody.

Pokiaľ ide o akúkoľvek znečisťujúcu látku 
vrátane tých, ktoré sú uvedené v prílohe 
VIII k smernici 2000/60/ES, program 
opatrení ustanovený v článku 11 ods. 3 
uvedenej smernice zabezpečí, že sa všetky 
nepriame vstupy do podzemnej vody povolia 
iba pod podmienkou, že vstupy neohrozia 
dosiahnutie dobrého chemického stavu 
podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby členské štáty prijali opatrenia na obmedzenie 
vstupov znečisťujúcich látok do podzemnej vody, aby sa zabránilo znečisteniu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 173
Článok 6, odsek 2

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce látky 
uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII k 
smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa všetky 
nepriame vypúšťania do podzemnej vody 
povolia iba pod podmienkou, že vypúšťania 
neohrozia dosiahnutie dobrého chemického 
stavu podzemnej vody.

Okrem toho, pokiaľ ide o znečisťujúce látky 
uvedené v bodoch 7 až 12 prílohy VIII k 
smernici 2000/60/ES, program opatrení 
ustanovený v článku 11 ods. 3 uvedenej 
smernice obsahuje ustanovenie, že sa všetky 
nepriame vypúšťania do podzemnej vody 
povolia iba, ak predchádzajúce prieskumy 
preukážu, že:

- vypúšťania neohrozia dosiahnutie dobrého 
chemického stavu podzemnej vody; 
- vypúšťania nemajú škodlivý vplyv na 
pôdu alebo podzemnú vodu v okolí 
vypúšťaní.
Kvalita podzemnej vody ovplyvnená 
nepriamymi vypúšťaniami sa monitoruje, 
ak je to opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Dcérska smernica o podzemnej vode by mala poskytovať aspoň rovnakú úroveň ochrany, ako je 
ustanovené v smernici 80/68/EHS. Článok 4 odsek 1 smernice 80/68/EHS stanovuje: 

„S cieľom splnenia povinnosti uvedenej v článku 3 písm. a) členské štáty:
- zakážu akékoľvek priame vypúšťanie látok uvedených v zozname I,
- vopred podrobia preskúmaniu všetky prípady likvidácie týchto látok alebo ich umiestňovania na 
skládky na účel likvidácie, čo by mohlo viesť k nepriamemu vypúšťaniu. Na základe takéhoto 
preskúmania členské štáty podobné aktivity zakážu alebo ich povolia za podmienky, že sa dodržia 
všetky potrebné technické požiadavky na zabránenie takéhoto vypúšťania,“

Celkový chemický stav útvarov podzemnej vody sa zhoršuje; preto je mimoriadne dôležité, aby 
každý právny text na ochranu podzemnej vody bol striktný.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 174
Článok 6, odsek 2 a (nový)

Opatrenia požadované týmto článkom 
zohľadnia najlepší environmentálny postup 
a najlepšiu technológiu a sú technicky 
realizovateľné a nie sú neprimerane drahé.

Or. en

Odôvodnenie

Tretí odsek zabezpečuje, aby opatrenia využívali správny postup, ale boli primerané.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 175
Článok 6, odsek 2 a (nový) 

Opatrenia požadované týmto článkom 
zohľadnia najlepší environmentálny postup 
a najlepšiu technológiu a sú technicky 
realizovateľné a nie sú neprimerane drahé.

Or. en

Odôvodnenie

Tretí odsek zabezpečuje, aby opatrenia využívali správny postup, ale boli primerané.  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 176
Článok 6, odsek 2 a (nový)

Opatrenia požadované týmto článkom 
zohľadnia najlepší environmentálny postup 
a najlepšiu technológiu a sú technicky 
realizovateľné a nie sú neprimerane drahé.

Or. en
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Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh zabezpečuje, aby opatrenia využívali správny postup, ale boli 
primerané.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Péter Olajos

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 177
Článok 6, odsek 2 a (nový)

Ak sa povolia nepriame vypúšťania, 
difúzne zdroje, ktoré majú vplyv na 
podzemnú vodu sa zohľadnia, ak je to 
opodstatnené.

Or. en

Odôvodnenie

Pokiaľ ide o ochranu podzemnej vody pred znečistením, uplatní sa kombinovaný prístup (vzhľadom 
na bodové a difúzne zdroje) podobne, ako už bolo stanovené v prípade povrchových vôd v rámcovej 
smernici o vode (2000/60/ES).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina 
Gutiérrez-Cortines a Françoise Grossetete 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 178
Článok 6, odsek 2 b (nový)

Vstup môže byť vyňatý z požiadaviek tohto 
článku, ak na základe svojho množstva 
alebo koncentrácie, nepredstavuje žiadne 
súčasné, ani budúce riziko zhoršenia 
kvality prijímajúcej podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Nový štvrtý odsek zavádza ustanovenie, ktoré zakazuje výnimky, pokiaľ nie je vstup taký malý, že 
neovplyvní kvalitu podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Linda McAvan a María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 179
Článok 6, odsek 2 b (nový) 
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Vstup môže byť vyňatý z požiadaviek tohto 
článku, ak na základe svojho množstva 
alebo koncentrácie, nepredstavuje žiadne 
súčasné, ani budúce riziko zhoršenia 
kvality prijímajúcej podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Nový štvrtý odsek zavádza ustanovenie, ktoré zakazuje výnimky, pokiaľ nie sú vstupy také malé, že 
neovplyvnia kvalitu podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Gyula Hegyi

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 180
Článok 6 a (nový)

Článok 6a
Predchádzajúce prieskumy uvedené v 
článku 6 zahŕňajú výskum 
hydrogeologických podmienok príslušného 
územia, možnú čistiacu schopnosť pôdy a 
podložia, ako aj riziko znečistenia a zmeny 
kvality podzemných vôd spôsobené 
vypúšťaním a prieskumami a zistí, či je 
vypúšťanie látok do podzemnej vody 
uspokojujúcim riešením z hľadiska 
životného prostredia.

Or. en

Odôvodnenie

Cieľom tohto pozmeňujúceho a doplňujúceho návrhu je byť v súlade so smernicou 80/68/EHS. 
Znenie je podľa smernice 80/68/EHS.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 181
Článok 6 a (nový)

Článok 6a
Členské štáty prijmú opatrenia v súlade s 
článkom 10 smernice 2000/60/ES na 
prenesenie nákladov za znečistenie 
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podzemnej vody na znečisťovateľa.
Ak výroba alebo používanie výrobkov 
predávaných na vnútornom trhu je zdrojom 
znečistenia podzemnej vody Komisia prijme 
kroky na uloženie vhodných a primeraných 
pokút za znečistenie predmetných zdrojov.

Or. nl

Odôvodnenie

Rámcová smernica o vode vyžaduje od členských štátov, aby preniesli náklady za využívanie 
vody na základe princípu „znečisťovateľ platí“. Do roku 2010 musia predložiť správu o tom, 
ako toto dosiahli. Používanie chemických herbicídov súkromnými osobami a miestnymi 
orgánmi je hlavným zdrojom znečistenia podzemnej vody. Dokonca aj tzv. environmentálne 
vhodné alternatívy – aj keď sú pre pôdny život lepšie – stále veľmi poškodzujú podzemnú 
vodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 182
Článok 6 a (nový)

Článok 6 a
Výskum a rozširovanie

Komisia v zhode s členskými štátmi podporí 
rozširovanie známych metód merania a 
výpočtu parametrov na popis a 
monitorovanie kolektorov a presadí nový 
výskum na zlepšenie technológií 
dostupných pre monitorovanie a 
manažment útvarov podzemnej vody a ich 
kvality.

Or. es

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 183
Článok 6 b (nový)

Článok 6 b
Ochrana kúpeľov a zdrojov liečivej vody
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Komisia a členské štáty stanovia spoločnú 
metodiku na definovanie chránených území 
pre kolektory, ktoré zásobujú kúpele a 
zdroje liečivej vody, s cieľom zabezpečiť, 
aby sa tieto územia zohľadnili pri 
plánovaní priemyselných a mestských 
aktivít.

Or. es

Odôvodnenie

Kúpele a zdroje liečivej vody neboli zahrnuté do návrhu Komisie napriek skutočnosti, že sú to 
vody s najvyššou kvalitou v Európskej únii. Je potrebné zaviesť osobitnú ochranu pre 
kolektory, ktoré ich zásobujú a prijať preventívne opatrenia na povrchovej úrovni. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 184
Článok 8, odsek 1 a (nový)

Rada stanoví spoločnú metodiku na 
katalogizovanie kolektorov pri príprave na 
implementáciu programu Inspire. V tejto 
súvislosti členské štáty začnú 
zhromažďovať údaje, akonáhle táto 
smernica nadobudne účinnosť.

Or. es

Odôvodnenie

Metodika na zhromažďovanie údajov sa musí stanoviť pri príprave na zavedenie programu 
Inspire (vzhľadom na digitálne sledovanie útvarov podzemnej vody), ktorý sa v súčasnosti 
prerokováva v parlamente. Preto sa musia členské štáty zainteresovať do metodiky 
zhromažďovania údajov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 185
Príloha I časť A (nová), 

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu 30
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A. Klasifikácia a hodnotenie stavu 
ohrozených útvarov podzemnej vody
Po predložení výsledkov hodnotenia a 

klasifikácii jednotlivých miest merania na 
základe ustanovení článku 3, ods. 1-3, sa 
klasifikácia ohrozených útvarov podzemnej 
vody alebo skupiny ohrozených útvarov 
podzemnej vody uskutoční podľa článku 5 
smernice 2000/60/ES.
Proporcia miest merania klasifikovaných, 
že majú dobrý chemický stav, je konečná 
pre klasifikáciu celého útvaru podzemnej 
vody alebo skupiny útvarov podzemnej 
vody, ak sa dá potvrdiť, že najmenej 70% 
územia útvaru podzemnej vody alebo 
skupiny útvarov podzemnej vody je v súlade 
s normami a/alebo znečistené oblasti 
v rámci útvaru podzemnej vody tvoria nie 
viac ako 30 km2 za predpokladu, že 
postihnuté územia útvaru alebo skupiny 
útvarov podzemnej vody neohrozujú 
dosiahnutie environmentálnych cieľov 
celého útvaru alebo skupiny útvarov 
podzemnej vody a/alebo že v prípade 
potreby sú požiadavky článku 7 smernice 
2000/60/ES splnené.
Príslušné testy sa vykonajú vo vrchnej časti 
kolektora.

Or. de

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 186
Príloha I časť A (nová)

A. Klasifikácia a hodnotenie stavu 
ohrozených útvarov podzemnej vody
Po predložení výsledkov hodnotenia a 
klasifikácii jednotlivých miest merania na 
základe ustanovení článku 3, ods. 1-3, sa 
klasifikácia ohrozených útvarov podzemnej 
vody alebo skupiny ohrozených útvarov 
podzemnej vody uskutoční podľa článku 5 
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smernice 2000/60/ES.
Proporcia miest merania klasifikovaných, 
že majú dobrý chemický stav, je konečná 
pre klasifikáciu celého útvaru podzemnej 
vody alebo skupiny útvarov podzemnej 
vody, ak sa dá potvrdiť, že najmenej 70% 
územia útvaru podzemnej vody alebo 
skupiny útvarov podzemnej vody je v súlade 
s normami

Or. de

Odôvodnenie

Neštandardné miesto merania nie je postačujúce na klasifikáciu celého útvaru podzemnej 
vody ako zlý. Toto je neopodstatnené, ak miesto merania nie je reprezentatívne pre celú alebo 
podstatnú časť útvaru podzemnej vody. Pozmeňujúci a doplňujúci návrh by mal zabezpečiť, 
aby miesto merania bolo reprezentatívne pri hodnotení stavu podzemnej vody.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 187
Príloha I, 1. riadok, druhý stĺpec – Normy kvality

Znečisťujúca látka Normy kvality Znečisťujúca látka Normy kvality
dusičnany 50 mg/l dusičnany 0 - 10 mg/l

Or. da

Odôvodnenie

Vzhľadom na dusičnany:
Dusík sa vyskytuje v našej podzemnej vode bez ľudského pričinenia. Dokonca aj pod 
nedotknutým lesom je možné namerať vypúšťanie dusíka z koreňovej oblasti v rozsahu 5 kg N 
na hektár. To znamená, že dusíka sa môže vyskytovať v podzemnej vode v rozsahu 10 mg/l. 
Toto je však omnoho viac, ako je hraničná hodnota 50 mg/l navrhovaná Komisiou. Ak sa dá 
zaznamenať hodnota vyššia ako 10 mg/l v podzemnej vode, je to dobrý dôvod na zasiahnutie, 
pretože toto určite svedčí o nevyhnutnom znečistení.
Zároveň môže byť podzemná voda úplne bez dusičnanov; v takýchto prípadoch sa musia 
prijať opatrenia na zabránenie zvýšeniu znečistenia v rozsahu 0 - 10 mg/l.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 188
Príloha 1 Tabuľka Stĺpec 3

Poznámka Vypúšťa sa
Norma kvality platí pre všetky útvary 
podzemnej vody s výnimkou oblastí 
citlivých na dusičnany identifikovaných 
podľa smernice 91/676/EEC.1 Pre tieto 
oblasti platí článok 4 ods. 1 písm. c) 
smernice 2000/60/ES.

Or. de

Odôvodnenie

Ponechanie tejto vety by znamenalo, že by sa nemuseli prijať žiadne opatrenia vzhľadom na 
útvar podzemnej vody označenej, že má „dobrý stav“ podľa smernice o podzemnej vode, 
zatiaľ čo v rovnakej situácii by sa už vyžadovalo, aby sa prijali opatrenia podľa smernice o 
dusičnanoch. Vypustenie odseku by preto zabezpečilo rovnaké zaobchádzanie, pokiaľ ide o 
hodnotenie a prístup.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 189
Príloha I, 1. riadok, tretí stĺpec - Poznámka

Norma kvality platí pre všetky útvary 
podzemnej vody s výnimkou oblastí 
citlivých na dusičnany identifikovaných 
podľa smernice 91/676/EEC. Pre tieto 
oblasti platí článok 4 ods. 1 písm. c) 
smernice 2000/60/ES.

Ak sa zaznamená, že jedna z hodnôt je nad 
10, alebo sa stúpa v rozsahu 0-10, musia sa 
prijať opatrenia na reguláciu 
poľnohospodárskej činnosti.

Or. da

Odôvodnenie

Vzhľadom na dusičnany:
Dusík sa vyskytuje v našej podzemnej vode bez ľudského pričinenia. Dokonca aj pod 
nedotknutým lesom je možné namerať vypúšťanie dusíka z koreňovej oblasti v rozsahu 5 kg N 
na hektár. To znamená, že dusík sa môže vyskytovať v podzemnej vode v rozsahu 10 mg/l. 
Toto je však omnoho viac, ako je hraničná hodnota 50 mg/l navrhovaná Komisiou. Ak sa dá 
zaznamenať hodnota vyššia ako 10 mg/l v podzemnej vode, je to dobrý dôvod na zasiahnutie, 
pretože toto určite svedčí o nevyhnutnom znečistení.

  
1 Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.
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Zároveň môže byť podzemná voda úplne bez dusičnanov; v takýchto prípadoch sa musia 
prijať opatrenia na zabránenie zvýšeniu znečistenia v rozsahu 0 - 10 mg/l.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 190
Príloha I, 2. riadok, druhý stĺpec – Normy kvality

Znečisťujúca látka Normy kvality Znečisťujúca látka Normy kvality 
Účinné prísady v 
pesticídoch vrátane 
ich príslušných 
metabolitov, 
produktov 
degradácie a reakcií 

0.1 µg/l Účinné prísady v 
pesticídoch vrátane 
ich príslušných 
metabolitov, 
produktov 
degradácie a reakcií 

Minimálna 
merateľná 
úroveň

Or. da

Odôvodnenie

Vzhľadom na pesticídy:
Ak meriame pesticídy v podzemnej vode, musí sa na to vlastne nahliadať ako na kompletný 
test. Treba tomu rozumieť tak, že ak sa pesticíd po správnom používaní dá zistiť v podzemnej 
vode, je to dôkaz, že v skutočnosti končí v podzemnej vode. Logickým dôsledkom by malo byť 
okamžité ukončenie používania produktu.
Minimálna merateľná hladina znečistenia v našej podzemnej vode sa medzi rôznymi 
pesticídmi a ich produktmi degradácie v prípade, keď sa nejaké dajú zistiť, pohybuje pod 0,1 
mg/l; našťastie meracie techniky sa neustále zdokonaľujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Jens-Peter Bonde

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 191
Príloha I, 2. riadok, tretí stĺpec - Poznámka (nová)

Poznámka Poznámka 
Ak sa taká účinná látka, ako napríklad 
pesticídy zaznamená v podzemnej vode, 
musí sa uložiť okamžitý zákaz na 
používanie týchto zdrojov znečistenia.
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Or. da

Odôvodnenie

Vzhľadom na pesticídy:
Ak meriame pesticídy v podzemnej vode, musí sa na to vlastne nahliadať ako na kompletný 
test. Treba tomu rozumieť tak, že ak sa pesticíd po správnom používaní dá zistiť v podzemnej 
vode, je to dôkaz, že v skutočnosti končí v podzemnej vode. Logickým dôsledkom by malo byť 
okamžité ukončenie používania produktu.
Minimálna merateľná hladina znečistenia v našej podzemnej vode sa medzi rôznymi 
pesticídmi a ich produktmi degradácie v prípade, keď sa nejaké dajú zistiť, pohybuje pod 0,1 
mg/l; našťastie meracie techniky sa neustále zdokonaľujú.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 192
Príloha I, riadok 2, stĺpec 3 - Poznámka (nová)

Poznámka Poznámka
Ak normy pitnej vody pre pesticídy alebo 
ich príslušné metabolity sú prísnejšie ako 
0,1 µg/l, normy pitnej vody sa budú 
uplatňovať ako norma pre dobrý stav.

Or. en

Odôvodnenie

Normy pitnej vody môžu byť a v niektorých prípadoch sú prísnejšie kvôli možným škodlivým 
účinkom na zdravie. Mala sa tiež uplatňovať norma 0,5 mikrogramu/l na celkové koncentrácie 
pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 193
Príloha I, riadok 2 a (nový)

Znečisťujúca látka Normy kvality 
Celkové koncentrácie 
pesticídov/metabolitov

0,5 µg/l

Or. en
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Odôvodnenie

Normy pitnej vody môžu byť a v niektorých prípadoch sú prísnejšie kvôli možným škodlivým 
účinkom na zdravie. Mala sa tiež uplatňovať norma 0,5 mikrogramu/l na celkové koncentrácie 
pesticídov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 194
Príloha 1 poznámka 21

21 Ak sa v prípade daného útvaru 
podzemnej vody usudzuje, že normy kvality 
podzemnej vody by mohli mať za následok 
nedosiahnutie environmentálnych cieľov 
uvedených v článku 4 smernice 2000/60/ES 
pre pridružené povrchové vody, alebo by 
mohli mať za následok akékoľvek závažné 
zníženie ekologickej alebo chemickej 
kvality takýchto útvarov alebo akékoľvek 
závažné poškodenie suchozemských 
ekosystémov, ktoré sú priamo závislé od 
útvaru podzemnej vody, ustanovia sa 
omnoho prísnejšie prahové hodnoty v 
súlade s článkom 4 a prílohou IV k tejto 
smernici.

Vypúšťa sa

Or. nl

Odôvodnenie

Táto poznámka pod čiarou hovorí, že norma kvality pre dusičnany je 50 mg/l, ale že musí byť 
nižšia, ak si to tak životné prostredie vyžaduje. Toto je prísnejšie ako v smernici o 
dusičnanoch, ktorá so zreteľom na verejné zdravie stanovuje 50 mg/l . Smernice v rovnakej 
oblasti by sa mali vyhýbať stanovovaniu rôznych cieľov.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 195
Príloha I, Poznámka 22

22 Súlad s normami sa zakladá na 
porovnaní s aritmetickým priemerom 
monitorovaných hodnôt v každom mieste 
odberu v útvare alebo skupine útvarov 
podzemnej vody charakterizovanými ako
rizikové na základe analýzy, ktorá sa má 

Vypustiť
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vykonať podľa článku 5 smernice 
2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Poznámka je príliš dôležitá na to, aby sa vložila ako poznámka pod čiarou v dodatku. Treba 
rozobrať hodnotenie meraných údajov v porovnaní s normami v separátnom článku alebo prílohe. 
Metóda hodnotenia sa musí dať použiť aj na iné znečisťujúce látky. Poznámka pod čiarou jasne 
nevysvetľuje ako hodnotiť normy. Musí sa zabrániť, aby vyrovnávanie údajov nespôsobilo 
prehliadnutie rizikových miest. Tento bod sa pridáva ako pozmeňujúci a doplňujúci návrh v článku 
3 písm. c) (nový)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 196
Príloha I, poznámka 22

22Súlad s normami sa zakladá na porovnaní 
s aritmetickým priemerom monitorovaných 
hodnôt v každom mieste odberu v útvare 
alebo skupine útvarov podzemnej vody 
charakterizovanými ako rizikové na základe 
analýzy, ktorá sa má vykonať podľa článku 
5 smernice 2000/60/ES.

22Súlad s normami sa vyhodnotí v súlade s 
oddielom 2.4.5 prílohy V k smernici 
2000/60/ES, článkom 4a tejto smernice a 
právnymi predpismi Spoločenstva, z 
ktorých sú normy odvodené.

Or. en

Odôvodnenie

Poznámka pod čiarou Komisie znamená, že prekročenie normy kvality na jednom mieste v útvare 
podzemnej vody by malo za následok klasifikáciu útvaru, že je v zlom stave, aj keď už norma inde 
nebola prekročená. Takýto prístup „keď jeden, tak všetci“ by spôsobil, že mnohé útvary podzemnej 
vody by boli klasifikované ako „zlé“ kvôli príliš lokalizovaným prekročeniam, ktoré by mali za 
následok zavádzajúci názor na celkovú kvalitu podzemnej vody a nesúlad s rámcovou smernicou o 
vode a inými právnymi predpismi Spoločenstva (napr. smernicou o dusičnanoch).

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh (s pozmeňujúcim a doplňujúcim návrhom k článku 4) by 
zabezpečil, aby klasifikácia predstavovala celkovú kvalitu podzemného útvaru. (Lokálne znečistenie 
„ohniská” sa môžu riešiť pomocou opatrení na zvrátenie trendu a prevenciu/obmedzenie a mali by 
sa týkať iba stavu, keď sú dostatočne dôležité na ovplyvnenie cieľov „dobrého stavu“.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Christa Klaß

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 197
Príloha I Tabuľka Riadok 2a až 2i (nový)

Nahrádza pozmeňujúci a doplňujúci návrh spravodajcu 33

Celkové účinné prísady 
pesticídov

0,5 µg/l Celkové pesticídy 
vrátane účinných 
metabolitov.

Amónne ióny 0,5 mg/l

Arzén 10 µg/l

Kadmium 1,0 µg/l

Olovo 10 µg/l l

Ortuť 0,2 µg/l

Minimálny 
zoznam látok 
alebo iónov, ktoré 
sa vyskytujú 
prirodzene alebo 
ako výsledok 
ľudskej činnosti.

Chloridy
250 mg/l

Sírany 240 mg/l

Hliník 0,2 mg/l

Ako indikatívne 
hodnoty

Or. de

Odôvodnenie

Táto tabuľka sa stane časťou B prílohy I. Ako už bolo uvedené v prípade článku 3, musia sa 
ustanoviť celoeurópske jednotné normy pre dobrý chemický stav, ktorý sa má dosiahnuť do 
roku 2015, aby sa zabránilo ekologickému dumpingu a nerovnakým podmienkam 
hospodárskej súťaže. Z tohto dôvodu sa prevzali z prílohy III minimálne parametre. Hodnoty 
koncentrácií sú založené na aspektoch vplyvu na ľudí a ekologicko-toxikologických aspektoch 
a definujú riziko znečistenia, t. j. prechod na zlý stav.

Keďže nie je možné merať a monitorovať všetky znečisťujúce látky, sú potrebné indikátory, 
ktoré by poukázali na to, či určité znečisťujúce látky sú prítomné v podzemnej vode a mohli 
poskytnúť informácie o zdroji. Tri látky uvedené v prílohe I sú v tomto ohľade vhodnými 
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indikátormi. 

Celkové pesticídy a ich účinné prísady sú tiež zahrnuté ako parametre, pretože sa často nedá 
vysledovať spätne znečistenie k jednému pesticídu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 198
Príloha II

HODNOTENIE CHEMICKÉHO STAVU 
PODZEMNEJ VODY PRE 
ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY, PRE KTORÉ 
NEEXISTUJÚ NORMY KVALITY 
SPOLOČENSTVA

SPOLOČNÉ KRITÉRIÁ PRE 
STANOVENIE PRAHOVÝCH HODNÔT 

PRE HODNOTENIE CHEMICKÉHO 
STAVU PODZEMNEJ VODY

Postup hodnotenia na testovanie zhody 
dobrého chemického stavu podzemnej vody 
v prípade znečisťujúcich látok, pre ktoré 
neexistujú normy kvality Spoločenstva sa 
vykoná v prípade všetkých útvarov 
podzemnej vody charakterizovanými ako 
rizikové a v prípade každej znečisťujúcej 
látky, ktorá prispieva k tomu, že útvar alebo 
skupina útvarov podzemnej vody sú takto 
charakterizované.

1. Prahové hodnoty odvodia členské štáty v 
súlade s týmto postupom:

Postup hodnotenia sa týka najmä týchto 
bodov:

1. Prahové hodnoty odvodia členské štáty v 
súlade s týmto postupom:

(a) informácií zhromaždených ako súčasť 
charakterizácie, ktorá sa má vykonať 
podľa článku 5 smernice 2000/60/ES a 
podľa oddielov 2.1 a 2.2 prílohy II 
k uvedenej smernici;

(i) charakteristiky útvaru alebo útvarov 
podzemnej vody v prípade ktorých sa 
použijú prahové hodnoty;

(b) cieľov environmentálnej kvality a iných 
noriem pre ochranu vody, ktoré existujú na 
národnej, komunitárnej alebo 
medzinárodnej úrovni;

(ii) vlastnosti príslušných znečisťujúcich 
látok; a

(c) všetkých relevantných informácií 
týkajúcich sa toxikológie, ekotoxikológie, 
perzistencie a bioakumulačného potenciálu 
týkajúceho sa znečisťujúcej látky alebo 
príbuzných látok;

(iii) umiestnenie monitorovacích miest.

(d) odhadované množstvá a koncentrácie 
znečisťujúcich látok prenesených z útvaru 
podzemnej vody do pridružených 

Prahová hodnota predstavuje koncentráciu 
znečisťujúcej látky, prekročenie ktorej by 
poukazovalo na riziko, že:
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povrchových vôd a/alebo závislých 
suchozemských ekosystémov;
(e) odhadovaného vplyvu množstiev a 
koncentrácii znečisťujúcich látok, ako je 
stanovené v písmene d) o pridružených 
povrchových vodách a závislých 
suchozemských ekosystémoch;

(a) jedna alebo viac podmienok 
ustanovených v tabuľke 2.3.2 prílohy V k 
smernici 2000/60/ES nie sú splnené; alebo

(f) hodnotenia založeného na písmenách d) 
a e) vzhľadom na to, či koncentrácie 
znečisťujúcich látok v útvare podzemnej 
vody sú také, že by mali za následok 
nedosiahnutie environmentálnych cieľov 
uvedených v článku 4 smernice 2000/60/ES 
pre pridružené povrchové vody alebo 
akékoľvek závažné zhoršenie ekologickej 
alebo chemickej kvality takýchto útvarov 
alebo akékoľvek závažné poškodenie 
suchozemských ekosystémov, ktoré sú 
priamo závislé od útvaru podzemnej vody.

(b) zdroje pitnej vody nie sú chránené v 
súlade s článkom 7 smernice 2000/60/ES.

Or. en

Odôvodnenie

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh posilňuje a zjednodušuje Komisiou navrhovaný spoločný postup 
na odvodenie prahových hodnôt. Požaduje od členských štátov, aby sa zamerali na to, čo je dôležité 
pre konkrétnu podzemnú vodu, riziká, ktoré predstavujú znečisťujúce látky, a ako sa meria prahová 
hodnota. Spája tiež stanovenie prahových hodnôt s významom „dobrého stavu“ podľa RSV a 
pridáva podmienku na ochranu zdrojov pitnej vody v súlade s RSV.  

Zavedenie spoločných noriem by bolo ignorovaním variability prirodzenej kvality podzemnej vody 
nielen medzi kolektormi, ale aj v rámci nich (napr. chloridy môžu prirodzene kolísať od hodnoty 20 
mg/l do hodnoty nad 10 000 mg/l v rozsahu vzdialenosti 10 km). Úlohy podzemnej vody pri 
podporovaní ekosystémov a iné využitia sa tiež menia. Uloženie spoločných noriem by bolo ako 
vyrábať jedinú štandardizovanú veľkosť a vzor topánok. Občas by boli príliš tesné, inokedy príliš 
voľné.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 199
Príloha II, bod f a (nový)

(fa) hodnotenie týchto koncentrácií v 
prípade cieľov článku 7 smernice 
2000/60/ES týkajúcich sa vody používanej 
na odber pitnej vody.
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Or. en

Odôvodnenie

Aspekt podzemnej vody ako zdroja zásobovania pitnou vodou by sa mal zahrnúť do hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 200
Príloha II, bod f a (nový)

(fa) hodnotenie týchto koncentrácií v 
prípade cieľov článku 7 smernice 
2000/60/ES týkajúcich sa vody používanej 
na odber pitnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Aspekt podzemnej vody ako zdroja zásobovania pitnou vodou by sa mal zahrnúť do hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 201
Príloha II, bod f b (nový)

(fb) namerané alebo vypočítané množstvá a 
koncentrácie znečisťujúcich látok v 
zdrojoch pre verejné zásobovanie pitnou 
vodou;

Or. en

Odôvodnenie

Aspekt podzemnej vody ako zdroja zásobovania pitnou vodou by sa mal zahrnúť do hodnotenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 202
Príloha II, bod f b (nový)

(fb) namerané alebo vypočítané množstvá a 
koncentrácie znečisťujúcich látok v 
zdrojoch pre verejné zásobovanie pitnou 
vodou;

Or. en

Odôvodnenie

Aspekt podzemnej vody ako zdroja zásobovania pitnou vodou by sa mal zahrnúť do hodnotenia.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dimitrios Papadimoulis

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 203
Príloha III

Zrušiť PRÍLOHU III

Or. en

Odôvodnenie

Nie je uvedená podstata pre výber základného zoznamu a zdá sa, že je ľubovoľný. RSV vyžaduje, 
aby členské štáty posúdili každú znečisťujúcu látku, ktorá ohrozuje dosiahnutie ich 
environmentálnych cieľov. Toto je nákladovo najefektívnejší prístup k environmentálnej ochrane. 
Zavedenie základného zoznamu znečisťujúcich látok navyše k prístupu založenom na rizikách 
spôsobí zvýšenie nákladov a neprispeje k environmentálnemu úžitku.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 204
Príloha III Časť A.1 - Tabuľka Riadok 4

Látka alebo ión Látka alebo ión

Chloridy Vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

Klasifikácia chloridov ako znečisťujúcej látky nie je vhodná, pretože zatiaľ žiadne 
toxikologické hodnoty u ľudí na chloridy v prípade pitnej vody alebo iné údaje nepreukázali 
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ekologicko-toxikologické účinky. Chloridy nie sú napríklad uvedené v smernici 2003/40/ES zo 
16. mája 2003 a nemali by sa preto považovať za rozhodujúcu zložku. Napríklad minerálne 
vody môžu mať obsah chloridov do 5,1 g/l.

Okrem toho klasifikácia nie je logická vzhľadom na skutočnosť, že chloridy nie sú medzi 
znečisťujúcimi látkami uvedenými v prílohe VIII rámcovej smernice EÚ o vodách 
2000/60/ES; dokonca ani znečisťujúce látky, ktoré sa v nej uvádzajú ako „rizikové“ neboli 
všetky zahrnuté do návrhu smernice pre podzemnú vodu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 205
Príloha III - Časť A.1 - Tabuľka, štvrtý riadok

Látka alebo ión

Chloridy

Látka alebo ión

Vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Tabuľka obsahuje chloridové a síranové ióny, ktoré sú uvedené ako znečisťujúce látky v názve 
prílohy a v článkoch smernice, ktoré sa jej týkajú. Toto je sporný údaj (nie sú zahrnuté v 
prílohe VIII k rámcovej smernici 2000/600/ES) a zachovanie týchto prvkov v tabuľke by malo 
nežiaduce následky:

(a) Článok 4 ods. 2 povoľuje Komisii navrhnúť smernicu, ktorou sa zmení a doplní príloha I 
inými slovami stanovenie pevných noriem kvality pre chloridy a sírany. Toto nedáva zmysel, 
pretože tieto látky sa vo vode prirodzene vyskytujú vo vysokých a veľmi vysokých 
koncentráciách v mnohých kolektoroch v Európskej únii.

(b) Tieto látky by mali byť zahrnuté do analýz trendov (pozri prílohu IV.1.1. a článok 4 ods. 1 
s príslušnou požiadavkou na zvrátenie trendu, ak dosiahnu 75% úrovne normy kvality alebo 
prahovú hodnotu.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 206
Príloha III - Časť A.1 - Tabuľka, siedmy riadok

Látka alebo ión

Sírany

Látka alebo ión

Vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

Tabuľka obsahuje chloridové a síranové ióny, ktoré sú uvedené ako znečisťujúce látky v názve 
prílohy a v článkoch smernice, ktoré sa jej týkajú. Toto je sporný údaj (nie sú zahrnuté v 
prílohe VIII k rámcovej smernici 2000/600/ES) a zachovanie týchto prvkov v tabuľke by malo 
nežiaduce následky:

(a) Článok 4 ods. 2 umožňuje Komisii navrhnúť smernicu, ktorou sa zmení a doplní príloha I 
inými slovami stanovenie pevných noriem kvality pre chloridy a sírany. Toto nedáva zmysel, 
pretože tieto látky sa vo vode prirodzene vyskytujú vo vysokých a veľmi vysokých 
koncentráciách v mnohých kolektoroch v Európskej únii.

(b) Tieto látky by mali byť zahrnuté do analýz trendov (pozri prílohu IV.1.1. a článok 4 ods. 1 
s príslušnou požiadavkou na zvrátenie trendu, ak dosiahnu 75% úrovne normy kvality alebo 
prahovú hodnotu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 207
Príloha III - Časť A.1 - Tabuľka, siedmy riadok

Látka alebo ión

Sírany
Látka alebo ión

Vypúšťa sa

Or. es

Odôvodnenie

V niektorých členských štátoch sa tvorba síranov v podzemnej vode vyskytuje prirodzene, nie 
ako následkom znečistenia.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Holger Krahmer

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 208
Príloha III Časť A.1 - Tabuľka riadok 7

Látka alebo ión Látka alebo ión

Sírany Vypúšťa sa

Or. de

Odôvodnenie

„Sírany“ by sa mali vypustiť zo prílohy III, pretože sírany nemajú toxické účinky a preto by 
sa nemali klasifikovať ako znečisťujúca látka. Okrem toho prírodné ložiská síranov sú v 
Európe rozšírené. Sírany sú aj dôležitou zložkou prírodnej minerálnej vody (pozri smernicu 
2003/40/ES zo 16.05.2003).

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 209
Príloha III, Časť A.1 - Tabuľka, 7. riadok (a) (nový)

Látka alebo ión Látka alebo ión

Fosfor

Or. da

Odôvodnenie

Fosfor spôsobuje závažné ohrozenie chemickej kvality podzemnej vody z krátkodobého aj 
dlhodobého hľadiska.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 210
Príloha III, Časť A.1 - Tabuľka, 7. riadok(a) (nový)

Látka alebo ión Látka alebo ión

Meď

Or. da

Odôvodnenie

Pridané látky spôsobujú závažné ohrozenie chemickej kvality podzemnej vody z dlhodobého 
hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 211
Príloha III , Časť A.1 - Tabuľka, riadok 7 (b) (nový)

Látka alebo ión Látka alebo ión

Zinok

Or. da

Odôvodnenie

Pridané látky spôsobujú závažné ohrozenie chemickej kvality podzemnej vody z dlhodobého 
hľadiska.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 212
Článok III, Časť A.1 - Tabuľka, riadok 7 (c) (nový)

Látka alebo ión Látka alebo ión

Hliník

Or. da

Odôvodnenie

Pridané látky spôsobujú závažné ohrozenie chemickej kvality podzemnej vody z dlhodobého 
hľadiska.



AM\550205SK.doc 89 PE 350.247v01

External translation

SK

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Johannes Blokland

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 213
Príloha III, Časť B, bod 1.2

1.2 Informácie o každom z útvarov 
podzemnej vody charakterizovanom ako 
rizikový, najmä veľkosť útvarov, vzťah 
medzi útvarmi podzemnej vody a 
pridruženými povrchovými vodami a 
závislými suchozemskými ekosystémami a v 
prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok 
pozaďové hodnoty v útvaroch podzemnej 
vody.

1.2 Informácie o každom z útvarov 
podzemnej vody charakterizovanom ako 
rizikový, najmä veľkosť útvarov, vzťah 
medzi útvarmi podzemnej vody a 
pridruženými povrchovými vodami a 
závislými suchozemskými ekosystémami, 
využitie podzemnej vody ako zdroja vody 
pre ľudskú spotrebu a v prípade prirodzene 
sa vyskytujúcich látok pozaďové hodnoty v 
útvaroch podzemnej vody.

Or. nl

Odôvodnenie

Nakoľko v Európskej únii je podzemná voda hlavným zdrojom pitnej vody, členské štáty by 
mali uviesť, či útvar podzemnej vody charakterizovaný ako rizikový sa tiež môže využívať ako 
zdroj pitnej vody, ako vyžaduje článok 7 ods. 1 smernice 2000/60/ES.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dan Jorgensen

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 214
Príloha III, Časť B 2, bod 2.2

2.2.Vzťah medzi prahovými hodnotami a v 
prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok 
zistenými pozaďovými hodnotami. 

2.2. Vzťah medzi prahovými hodnotami a v 
prípade prirodzene sa vyskytujúcich látok 
zistenými pozaďovými hodnotami. Ak nie 
sú známe pozaďové hodnoty v podzemnej 
vode pre prirodzene sa vyskytujúce látky,
pozaďové hodnoty sa stanovia v súlade s 
najlepším odborným odhadom.

Or. da

Odôvodnenie

V mnohých prípadoch pozaďová hodnota nebude známa, až kým sa neuskutoční dlhodobé 
monitorovanie – pre niektoré skupiny útvarov podzemnej vody tiež môže byť zložité nájsť 
útvary takejto vody, kde sa dá prirodzená pozaďová hodnota merať. V oboch prípadoch bude 
potrebné stanoviť pozaďové hodnoty na základe kvalifikovaných odborných odhadov.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Dorette Corbey  

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 215
Príloha III, Časť B, bod 2, bod 2.3

2.3 Spôsob, akým sa zohľadnili ekonomické 
a sociálne náklady pri stanovovaní 
prahových hodnôt.

2.3 Program opatrení, ktorý majú pripraviť 
členské štáty obsahuje zdôvodnenie 
spôsobu, akým sa ekonomické a sociálne 
náklady zohľadňujú na hodnotenie 
opatrení zameraných na dosiahnutie 
dobrého stavu.

Or. en

Odôvodnenie

Ekonomické a sociálne náklady by nemali brať na zreteľ pre stanovenie prahových hodnôt, ale mali 
by sa uvážiť pri hodnotení opatrení, ktoré sa môžu prijať na dosiahnutie dobrého stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Ria Oomen-Ruijten

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 216
Príloha III, Časť B, bod 2, bod 2.3

2.3 Spôsob, akým sa zohľadnili ekonomické 
a sociálne náklady pri stanovovaní 
prahových hodnôt.

2.3 Program opatrení, ktorý majú pripraviť 
členské štáty obsahuje zdôvodnenie 
spôsobu, akým sa ekonomické a sociálne 
náklady zohľadňujú na hodnotenie 
opatrení zameraných na dosiahnutie 
dobrého stavu.

Or. en

Odôvodnenie

Ekonomické a sociálne náklady by nemali brať na zreteľ pre stanovenie prahových hodnôt, ale mali 
by sa uvážiť pri hodnotení opatrení, ktoré sa môžu prijať na dosiahnutie dobrého stavu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 217
Príloha III a (nová)

PRÍLOHA IIIa
Látky, ktorým sa musí zabrániť, aby 
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vstúpili do podzemnej vody
1. Látky, ktoré spĺňajú kritériá pre 
klasifikáciu ako karcinogénne, mutagénne 
alebo ako toxické pre reprodukciu 
kategórie 1 alebo 2 podľa 
smernice 67/548/EHS;
2. Látky, ktoré sú perzistentné, 
bioakumulatívne a toxické;
3. Látky, ktoré sú veľmi perzistentné a 
veľmi bioakumulatívne;
4. Látky, ktoré majú potenciál narúšať 
hormonálne funkcie vo vodnej biote;
5. Látky, ktoré spôsobujú rovnakú úroveň 
znepokojenia ako látky uvedené v bodoch1 
až 4; alebo
6. Látky ktorých produkty rozkladu spĺňajú 
akúkoľvek z horeuvedených vlastností.

Or. en

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Chris Davies

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 218
PRÍLOHA IV

PRÍLOHA IV PRÍLOHA IV
IDENTIFIKÁCIA A ZVRÁTENIE 

VÝZNAMNÝCH A TRVALO 
VZOSTUPNÝCH TRENDOV

IDENTIFIKÁCIA A ZVRÁTENIE 
VÝZNAMNÝCH A TRVALO 
VZOSTUPNÝCH TRENDOV

1. IDENTIFIKÁCIA VÝZNAMNÝCH A 
TRVALO VZOSTUPNÝCH TRENDOV

1. IDENTIFIKÁCIA VÝZNAMNÝCH A 
TRVALO VZOSTUPNÝCH TRENDOV

odseky: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6 sa 
vypúšťajú

Na účely identifikovania významných a 
trvalo vzostupných trendov v koncentrácii 
akejkoľvek znečisťujúcej látky v podzemnej 
vode členské štáty vyberú také frekvencie 
monitorovania a miesta monitorovania, aby 
boli vyhovujúce na:
- poskytovanie informácií potrebných na 
zabezpečenie, aby sa vzostupné trendy v 
dôsledku vplyvov ľudskej činnosti dali 
odlíšiť od prirodzenej zmeny s príslušnou 
úrovňou spoľahlivosti a presnosti; a
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- umožnenie identifikovania vzostupných 
trendov vo vhodnom čase na vykonanie 
opatrení na zvrátenie trendu zameraných 
na prevenciu alebo aspoň na zmiernenie, 
pokiaľ je to možné, environmentálne 
závažnej negatívnej zmeny v kvalite 
podzemnej vody.
Metódy monitorovania a analýzy sa použijú 
tak, aby zodpovedali príslušným 
medzinárodným normám alebo národným 
normám určeným na zabezpečenie 
poskytovania údajov rovnocennej vedeckej 
kvality a porovnateľnosti.

2. POČIATOČNÉ BODY ZVRÁTENIA 
TRENDOV

2. POČIATOČNÉ BODY ZVRÁTENIA 
TRENDOV

Odseky 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7 sa 
vypúšťajú

Počiatočný bod zvrátenia trendu je, keď 
koncentrácia znečisťujúcej látky dosiahne 
75 % každej normy kvality alebo prahovej 
hodnoty, prekročenie ktorej by malo za 
následok environmentálne závažnú 
negatívnu zmenu v kvalite podzemnej vody, 
pokiaľ:
- sa nevyžaduje skorší počiatočný bod na 
umožnenie opatrení na zvrátenie trendu na 
nákladovo efektívnu prevenciu, alebo 
aspoň na zmiernenie, pokiaľ je to možné, 
environmentálne závažnej negatívnej 
zmeny v kvalite podzemnej vody;
- nie je potrebný iný počiatočný bod kvôli 
technickým ťažkostiam pri meraní výskytu 
trendu pri príslušných koncentráciách; 
alebo
- miera zvýšenia a reverzibilita trendu nie 
sú také, že neskorší počiatočný bod pre 
opatrenia na zvrátenie trendu by ešte 
umožňoval opatrenia na zvrátenie trendu 
na nákladovo efektívnu prevenciu, alebo 
aspoň na zmiernenie, pokiaľ je to možné, 
environmentálne závažnej negatívnej 
zmeny v kvalite podzemnej vody.
Členské štáty uverejnia v plánoch 
vodohospodárskeho manažmentu povodia 
vyžadovaného podľa článku 13 smernice 
2000/60/ES súhrn dôvodov pre výber 
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uvedených počiatočných bodov.

Or. en

Odôvodnenie

Návrh Komisie na zahrnutie predpísaných frekvencií monitorovania a pevných počiatočných bodov 
zvrátenia trendu by mohlo mať za následok omeškania pri stanovovaní environmentálne 
významných trendov a zabezpečenie včasného kroku na ich zvrátenie a odvrátenie závažného 
poškodenia životného prostredia. Pevné frekvencie monitorovania by mohli tiež viesť k nevhodnej 
úrovni monitorovania na charakterizáciu trendu. Toto nie je nákladovo efektívny, ani vedecky 
rozhodný prístup.

Tento pozmeňujúci a doplňujúci návrh žiada členské štáty, aby zvolili frekvencie monitorovania a 
počiatočné body zvrátenia trendu na zabezpečenie včasnej identifikácie a zvrátenia trendov na 
zabránenie tomu, aby spôsobili závažné následky. Na zabezpečenie konzistentného prístupu žiada 
členské štáty, aby určili frekvencie a počiatočné body za použitia spoločných kritérií. Správne 
frekvencie a počiatočné body závisia od charakteristík útvarov podzemnej vody a príslušných 
znečisťujúcich látok.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladajú Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 219
Príloha IV, odsek 1.2, bod a)

(a) hodnotenie je založené na priemerných
aritmetických hodnotách priemerných 
hodnôt jednotlivých monitorovacích miest v 
každých útvaroch alebo skupinách útvarov 
podzemných útvarov vypočítaných na 
základe štvrťročnej, polročnej alebo ročnej 
frekvencie monitorovania.

(a) hodnotenie meraní získaných z 
monitorovacieho programu je založené na 
analýze trendov v každom jednotlivom 
mieste merania v každom útvare alebo 
skupine útvarov podzemnej vody.

Or. en

Odôvodnenie

Spriemerovanie vzoriek v čase bude znamenať, že sa významné koncentrácie znečisťujúcich látok 
môžu vo výsledkoch zriediť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá María Sornosa Martínez

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 220
Príloha IV, bod 12, písmeno a)

(a) hodnotenie je založené na priemerných 
aritmetických hodnotách priemerných 
hodnôt jednotlivých monitorovacích miest v 

(a) hodnotenie je založené na priemerných 
aritmetických hodnotách priemerných 
hodnôt jednotlivých monitorovacích miest v 
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každých útvaroch alebo skupinách útvarov 
podzemných útvarov vypočítaných na 
základe štvrťročnej, polročnej alebo ročnej 
frekvencie monitorovania.

každých útvaroch alebo skupinách útvarov 
podzemných útvarov vypočítaných na 
základe štvrťročnej, polročnej alebo ročnej 
frekvencie monitorovania. Je potrebné 
zabezpečiť, aby boli monitorovacie miesta 
porovnateľné.

Or. es

Odôvodnenie

Existujú značné rozdiely v prirodzenom chemickom zložení podzemnej vody nielen medzi 
rôznymi podzemnými útvarmi, alebo aj v rámci rovnakého útvaru podzemnej vody. Napríklad 
existujú chemické rozdiely medzi podzemnou vodou blízkou k povrchu a podzemnou vodou vo 
väčšej hĺbke. Preto je pre správne hodnotenie potrebné, aby monitorovacie miesta boli 
porovnateľné, napríklad vzhľadom na geologické podmienky.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 221
Príloha IV bod 1.2 (c) Úvod

(c) minimálny počet údajov a minimálna 
dĺžka časových radov sú ustanovené v tejto 
tabuľke. Časové rady nesmú presiahnuť 15 
rokov.

(c) minimálny počet údajov a minimálna 
dĺžka časových radov sú ustanovené v tejto 
tabuľke. Časové rady nesmú presiahnuť 6 
rokov.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 222
Príloha IV bod 1.2 písm. c) Tabuľka Stĺpec 2. riadok 1

Frekvencia               Minimálny počet 
monitorovania                 rokov
ročne                                  8   

Frekvencia               Minimálny počet 
monitorovania                 rokov
ročne                                   6   
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Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 223
Príloha IV bod 1.2 písm. c) Tabuľka Stĺpec 3

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania               počet rokov
ročne          15
polročne                             15
štvrťročne                          15

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania               počet rokov
ročne                                   6
polročne                   6
štvrťročne                           6

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 224
Príloha IV, bod 1.6 a (nový)

1.6.a Pri kvantifikovaní útvarov podzemnej 
vody členské štáty – v spolupráci s útvarmi 
zodpovednými za správne územia povodia -
určia vodnú bilanciu kolektora a hladinu 
za použitia vhodných indikátorov 
definovaných na základe historických 
údajov a monitorovacích sietí 
vybudovaných na tento účel.

Or. es

Odôvodnenie

Členské štáty (konajúc prostredníctvom svojich príslušných orgánov) vedia najviac o 
trendoch v hladinách podzemnej vody vďaka kontrolným a monitorovacím sieťam. 
Skutočnosť, že sa kolektory odlišujú kvôli značne sa meniacej geológii v rámci Európskej 
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únie, by sa mala zohľadniť.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 225
Príloha IV bod 2.3 Úvod

2.3 Minimálny počet nameraných hodnôt a 
minimálna dĺžka časových radov pre 
analýzu zvrátenia trendu v rokoch zahŕňa a 
závisí od zvolenej frekvencie monitorovania 
podľa odseku 1.2 bod c) tejto prílohy a je 
ustanovená v tejto tabuľke. Časové rady 
nesmú presiahnuť 30 rokov.

2.3 Minimálny počet nameraných hodnôt a 
minimálna dĺžka časových radov pre 
analýzu zvrátenia trendu v rokoch zahŕňa a 
závisí od zvolenej frekvencie monitorovania 
podľa odseku 1.2 bod c) tejto prílohy a je 
ustanovená v tejto tabuľke. Časové rady 
nesmú presiahnuť 6 rokov.

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 226
Príloha IV bod 2.3 Tabuľka Stĺpec 2 riadok 1

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania               počet rokov
ročne                                     14 

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania    počet rokov
ročne                                        6

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh, ktorý predkladá Richard Seeber

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 227
Príloha IV bod 2.3 Tabuľka Stĺpec 3

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania               počet rokov
ročne        30
polročne                             30
štvrťročne                          30

Frekvencia                     Maximálny
monitorovania               počet rokov
ročne                                    6
polročne                6
štvrťročne                            6

Or. de

Odôvodnenie

Ak sa majú ustanoviť nové časové obdobia, mali by sa zhodovať s už stanoveným 6 ročným 
harmonogramom


