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PR_COD_1am 
 
 
 

Označenie postupov 

  
        *     Konzultačný postup  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **I Postup spolupráce (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 **II Postup spolupráce (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície 

väčšina všetkých  poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 *** Postup súhlasu  
                 väčšina všetkých poslancov Parlamentu, okrem prípadov 

upravených článkami 105, 107, 161 a 300 Zmluvy o ES a článkom 
7 Zmluvy o EÚ 

 ***I Spolurozhodovací postup (prvé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov 
 ***II Spolurozhodovací postup (druhé čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločnej pozície  

väčšina všetkých poslancov Parlamentu za zamietnutie alebo 
zmenu spoločnej pozície 

 ***III Spolurozhodovací postup (tretie čítanie)  
                väčšina odovzdaných hlasov za schválenie spoločného textu 
 
(Typ postupu závisí od právneho základu navrhnutého Komisiou.) 

 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy k legislatívnemu 
textu 

V pozmeňujúcich a doplňujúcich návrhoch Parlamentu je zmenený a 
doplnený text označený hrubou kurzívou. Štandardná kurzíva označuje 
príslušným oddeleniam tie časti legislatívneho textu, ku ktorým sa navrhuje 
oprava, čo napomáha pri príprave konečného znenia textu (napríklad zrejmé 
chyby alebo vynechaný text v konkrétnej jazykovej verzii). Navrhované 
opravy tohto typu musia byť odsúhlasené príslušnými oddeleniami.  
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NÁVRH LEGISLATÍVNEHO UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU 

o návrhu nariadenia Parlamentu a Rady o ochrane podzemných vôd pred znečistením 
(KOM(2003)0550 – C5-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 
 

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie) 

Európsky parlament, 

– so zreteľom na návrh Komisie predložený Európskemu parlamentu a Rade 
(KOM(2003)0550)1, 

– so zreteľom na čl.  251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Parlamentu (C5-0447/2003), 

– so zreteľom na článok  51 rokovacieho poriadku, 

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, prieskum a energetiku a Výboru pre 
poľnohospodárstvo (A6-0000/2004), 

1. Schvaľuje zmenené a doplnené znenie návrhu Komisie; 

2. Vyzýva Komisiu, aby znovu postúpila záležitosť Parlamentu, ak má v úmysle podstatne 
zmeniť svoj návrh, alebo ho nahradiť iným textom; 

3. Poveruje predsedu Parlamentu, aby pozíciu Parlamentu postúpil Rade a Komisii. 

Text navrhnutý Komisiou 
 

Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Parlamentu 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1 
Odôvodnenie 1 

(1) Spodná voda je cenný prírodný zdroj, 
ktorý ako taký by mal byť chránený pred 
znečistením.  

(1) Spodná voda je cenný prírodný zdroj, 
ktorý ako taký musí byť chránený pred 
zhoršením a znečistením. 

Odôvodnenie 
 

Do novej smernice spodnej vody treba v plnom znení prevziať formuláciu rámcovej smernice 
80/68/EWG, aby sa zaistili preventívne ustanovenia pre ochranu spodnej vody, a tak sa 
zabránilo resp. obmedzilo zhoršenie spodnej vody novými ujmami. 
                                                 
1 Ú. v. C ... / Zatiaľ neuverejnený v Úradnom vestníku. 
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„Malo by “je v porovnaní s anglickou pôvodnou verziou, kde znamená „musí“, nesprávne. 
Treba to preveriť aj v ďalšom texte a v ostatných jazykových verziách. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2 
Odôvodnenie 2a (nové) 

 (2a) Spodná voda je najcitlivejší a v EU 
najväčší výskyt sladkej vody 
a predovšetkým hlavný zdroj pre verejné 
zásobovanie pitnou vodou. Úroveň 
ochrany pri nových prívodoch, emisiách 
a stratách musí byť zrovnateľná 
minimálne s úrovňou pre povrchové vody 
v dobrom chemickom stave. Znečistením 
a zhoršením vznikajú mnohonásobné 
ireverzibilné škody.  

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3 
Odôvodnenie 3 

(3) V záujme ochrany životného prostredia 
a ľudského zdravia by sa mali zamedziť, 
zabrániť koncentrácie škodlivých 
toxických látok v spodnej vode, alebo by 
sa tieto mali znížiť.  

(3) V záujme ochrany životného prostredia 
a ľudského zdravia musia byť zamedzené, 
zabránené škodlivé koncentrácie toxických 
látok v spodnej vode alebo sa tieto musia 
znížiť. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4 
Odôvodnenie 4 

 (4) Smernica 2000/60/EG Európskeho 
parlamentu a Rady zo dňa 23. októbra 
2000 pre vytvorenie regulačného rámca pre 
opatrenia spoločenstva v oblasti 
vodárenskej politiky obsahuje rozsiahle 
ustanovenia pre ochranu a uchovanie 
spodnej vody. Podľa článku 17 tejto 
smernice treba vydať špeciálne opatrenia 
pre zabránenie a obmedzenie znečistenia 
spodnej vody, vrátane kritérií pre 
posúdenie dobrého chemického stavu a 
kritérií pre zistenie významných a trvalo 
rastúcich trendov ako aj pre stanovenie 
východzích bodov pre obrátenie trendu.  

(4) Smernica 2000/60/EG Európskeho 
parlamentu a Rady zo dňa 23. októbra 
2000 pre vytvorenie regulačného rámca pre 
opatrenia spoločenstva v oblasti 
vodárenskej politiky obsahuje podstatné 
ustanovenia pre ochranu a uchovanie 
spodnej vody. Podľa článku 17 tejto 
smernice treba vydať špeciálne opatrenia 
pre zabránenie a obmedzenie znečistenia 
spodnej vody, vrátane kritérií pre 
posúdenie dobrého chemického stavu a 
kritérií pre zistenie významných a trvalo 
rastúcich trendov ako aj pre stanovenie 
východzích bodov pre obrátenie trendu. 
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Odôvodnenie 

Z podtextu a predchádzajúcich udalostí vyplýva, že zadané úlohy Smernice 2000/60/EG 
neznamenajú žiadne rozsiahle a konečné ustanovenie pre spodnú vodu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5 
Odôvodnenie 5 

 (5) Stanovenie kvalitatívnych noriem, 
prahových hodnôt a metód hodnotenia je 
žiadúce, aby mohli byť popísané kritériá 
pre posúdenie dobrého chemického stavu 
spodnej vody. 

(5) Stanovenie kvalitatívnych noriem 
spodnej vody ako aj metód hodnotenia je 
žiadúce, aby mohol byť posúdený 
a popísaný dobrý chemický stav spodnej 
vody a zvodne podľa jednotných 
zadaných úloh. Ale minimálne požiadavky 
na ochranu spodnej vody treba v 
Európskej únii vytvoriť tak, aby nevznikli 
žiadne deformácie konkurencie. 
V prípadoch, v ktorých vznikajú 
dodržaním kvalitatívnych noriem spodnej 
vody značné finančné bremená v 
členských štátoch, musí prispieť finančná 
účasť spoločenstva k vyrovnaniu tohto 
bremena. 

Odôvodnenie 

Zadané úlohy pre dobrý chemický stav ako sanačný cieľ do roku 2015 musia byť jednotné 
minimálne pre niektoré dôležité hlavné parametre a prípady regulácie, aby do roku 2015 boli 
zadané jasné sanačné ciele a zabránilo sa v EU deformáciám konkurencie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6 
Odôvodnenie 5a (nové) 

 (5a) Pri opatreniach, ktoré vyplývajú z 
tejto smernice pre dosiahnutie cieľov 
a vymedzujú náležité poľnohospodárske 
a lesnícke využitie pozemku, treba v 
prípade takto spôsobených hospodárskych 
škôd poskytnúť primeranú kompenzáciu. 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7 
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Odôvodnenie 7 

(7) Podľa článku 22 odseku 2 tretej 
pomlčky smernice 2000/60/EG bude 
smernica 80/68/EWG rady zo 17. 
decembra 1979 o ochrane spodných vôd 
proti znečisteniu určitými nebezpečnými 
látkami zrušená s účinnosťou od 22. 
decembra 2013. Aby sa zaistila kontinuita 
systému ochrany smernice 80/68/EWG vo 
vzťahu na priame a nepriame zavádzanie 
škodlivín do spodnej vody, musí byť tiež 
vytvorené spojenie k relevantným 
ustanoveniam smernice 2000/60/EG. 

(7) Podľa článku 22 odseku 2 tretej 
pomlčky smernice 2000/60/EG bude 
smernica 80/68/EWG rady zo 17. 
decembra 1979 o ochrane spodných vôd 
proti znečisteniu určitými nebezpečnými 
látkami zrušená s účinnosťou od 22. 
decembra 2013. Aby sa zaistila kontinuita 
systému ochrany smernice 80/68/EWG vo 
vzťahu na priame a nepriame zavádzanie 
škodlivín do spodnej vody, musí byť tiež 
vytvorené spojenie k relevantným 
ustanoveniam smernice 2000/60/EG resp. 
toto bude z dôvodu zachovania právneho 
postavenia prevedené do tejto smernice. 

Odôvodnenie 

Následná aktualizácia na jednej strane pre úplné prevzatie formulácie prevencie zo smernice 
80/68/EWG a na druhej strane pre objasnenie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8 
Odôvodnenie 7a (nové) 

 (7a) K tomu musí byť objasnené, pre 
ktoré látky zavádzanie musí byť 
zamedzené a obmedzené. Pritom treba tiež 
rešpektovať najmä vedecké znalosti 
ohľadne problematických látok ako 
napríklad endokrinné látky1). 

 (1) Pozri k tomu rozhodnutia Európskeho 
parlamentu zo dňa 20. októbra 1998 pre 
endokrinné poruchy spôsobené chemickými 
látkami (od. C 341 zo dňa 9.11.1998, S. 37) 
a zo dňa 26. októbra 2000 k oznámeniu 
komisie ohľadne stratégie spoločenstva pre 
ekologické hormóny – látky, ktoré sú 
podozrivé, že pôsobia škodlivo na hormonálny 
systém človeka a zvierat žijúcich na slobode 
(od. C 197 zo dňa 12.7.2001, S. 409). 

Odôvodnenie 

Prevzatie textu zo smernice 80/68/EWG je nutné aj tu, aby sa hlavne článok 4 odseku l 
písmena b) číslice i) smernice 2000/60/EG a článok 6 tejto smernice dostatočne určil pre 
vykonanie. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9 
Článok 2 bod 1 

1. „Prahová hodnota“ je koncentračná 
hranica pre škodlivinu v spodnej vode, pri 
prekročení ktorej stav príslušnej zvodne 
treba klasifikovať ako špatný chemický 
stav. 

1. „Kvalitatívne normy spodnej vody“ sú 
hodnoty koncentrácie škodlivých látok v 
spodnej vode, pri prekročení ktorých stav 
príslušnej zvodne treba klasifikovať ako 
špatný chemický stav. 

Odôvodnenie 

Tu nemajú byť zavedené žiadne nové pojmy. V princípe sa jedná o kvalitatívne normy a ciele 
už zavedené v práve EU. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10 
Článok 2 bod 3 

3.„Nepriame zavedenia do spodnej vody“ 
sú zavedenia škodlivín do spodnej vody po 
presiaknutí cez pôdu alebo dno. 

3.„Nepriame zavedenia do spodnej vody“ 
sú zavedenia, emisie a straty, pokiaľ to nie 
sú bezprostredné zavedenia do spodnej 
vody v zmysle článku 2 číslo32 smernice 
2000/60/EG, ale môžu spôsobiť 
znečistenie spodných vôd.  

Odôvodnenie 

Tento pojem zahrnuje tri podstatné zásady WRRL: 

 - rozsiahly pojem škodlivín článku 2 (32), 

- rovnako rozsiahly pojem záťaže prostredia vodných živočíchov tak, ako je už stanovený pre 
povrchové vody (článok 16(6)) 

- a pokrýva spoločne s už existujúcim pojmom „bezprostredné“ resp. „priame zavedenia“ do 
spodnej vody skutočne všetky rizikové zdroje. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11 
Článok 2 bod 3a (nový) 

 3a. „Zhoršenie“ je každý nepatrný 
antropogénne podmienený a trvalý 
prírastok koncentrácie škodlivín oproti 
doterajšiemu stavu v spodnej vode. 
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Odôvodnenie 

Pojem zhoršenie je uvedený v článku 4 odsek 1 písmeno b) číslica i), ale nie je definované, čo 
dáva podnet k stálym diskusiám o cieli tohto odseku. Definícia nie je aj preto dôležitá, pretože 
pojem znečistenie v smernici 2000/60/EG je použitý s dvojakým významom. Raz je chápaný 
zmysel definície pojmu „znečistenie“ v článku 2 smernice 2000/60/EG ako prah 
nebezpečenstva, pri ktorom sa požaduje zmena špatného chemického stavu na dobrý. Naproti 
tomu sa používa aj vtedy, keď je mienené už zhoršenie v dobrom stave, napr. pri regulácii 
trendu v článku 4 odsek 1 písmeno b) číslo iii) smernice 2000/60/EG. K tomu je nutné 
vysvetlenie. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12 
Článok 2 bod 3b (nový) 

 3b. "Historické staré záťaže" sú 
odstavené zariadenia na spracovanie 
odpadu ako aj iné pozemky, na ktorých sa 
upravujú odpady, skladujú sa alebo boli 
uskladnené (staré skládky) a pozemky 
odstavených zariadení a iné pozemky, na 
ktorých sa manipulovalo so škodlivinami, 
ktoré môžu pôsobiť ako bodové zdroje 
znečistenia povrchovej alebo spodnej vody 
a doposiaľ neboli podchytené zákonom 
EU. 

Odôvodnenie 

Pojem „Historické staré záťaže“, ktorý sa používa v nasledujúcom texte aby sa vymedzili 
obzvlášť znečistené rizikové zóny, ktorých sanácia sa nepredpokladá do roku 2015 alebo 
nemôže byť dosiahnutá do roku 2027 nie je jednotne chápaný v členských štátoch, a preto sa 
musí definovať.  
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13 
Článok 3 nadpis 

Kritériá pre posúdenie dobrého 
chemického stavu Spodnej vody 

Kritériá pre posúdenie a klasifikáciu 
dobrého chemického stavu zvodne. 

Odôvodnenie 

Dobrý chemický stav je určený pre zvodňu. V tomto článku sa nejedná len o správu, ktorá má 
byť vyhotovená v roku 2005, ale aj o práce, ktoré treba vykonať v nasledujúcom. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14 
Článok 3 úvod 

Popis, ktorý treba vykonať pre účel podľa 
článku 5 smernice 2000/60/EG ako aj 
prílohy II odsekov 2.1 a 2.2 tejto smernice 
vezme do úvahy zvodeň resp. skupinu 
zvodní ako spodnú vodu s dobrým 
chemickým stavom, keď: 

Pre účel popisu, ktorý treba vykonať podľa 
článku 5 smernice 2000/60/EG ako aj 
prílohy II odsekov 2.1 a 2.2 onej smernice 
a podľa klasifikácie, ktorú treba vykonať 
podľa jej článku 8 a prílohy V odsekov 
2.4.5 a 2.5 bude považovaná zvodeň resp. 
skupina zvodní za spodnú vodu s dobrým 
chemickým stavom, keď: 

Odôvodnenie 

Objasňujúci odkaz na platné zadania smernice 2000/60/EG. Nie spodná voda všeobecne, ale 
len zvodne ohrozené podľa článku 5 smernice 2000/60/EG treba preskúmať a klasifikovať ako 
dobré alebo zlé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15 
Článok 3 bod a 

(a) zmeraná alebo predpokladaná 
koncentrácia látok uvedených v prílohe I 
v odseku 1 tejto smernice ktorá 
neprekračuje kvalitatívne normy uvedené 
v odseku 2; 

(a) zmeraná koncentrácia látok uvedených 
v prílohe I odseku 1 tejto smernice ktorá 
neprekračuje kvalitatívne normy uvedené 
v odseku 2;. 

 Ak sa v zvodni alebo v skupine zvodní 
vyskytujú prirodzene geogénne 
podmienené obsahy škodlivín, pre ktoré 
platí norma kvality spodných vôd podľa 
prílohy I, alebo naviac bola odvodená 
národná kvalitatívna norma spodnej vody 
podľa prílohy II, nad týmito hodnotami, 
potom platia prirodzené obsahy ako 
kvalitatívna norma spodnej vody. 

Odôvodnenie 

Veta zavádza potrebnú reguláciu prírodných obsahov v spodnej vode – tzv. „hodnôt 
pozadia“. Potom, ako sa v Európe stalo nemožným zohľadňovať veľmi odlišné prírodné 
obsahy pri odvodzovaní kvalitatívnych noriem, musí sa stanoviť, čo sa stane, keď už prírodné 
obsahy prekročia kvalitatívne normy. Ak taký prípad vznikne v zvodni alebo skupine zvodní, 
majú platiť zvýšené prírodné obsahy ako kvalitatívna norma Aby sa zabránilo, že 
v oblastiach, v ktorých sú prírodné obsahy vyššie, ako kvalitatívne normy, sa zavádzajú a 
usadzujú škodlivé látky, je treba zabrániť ďalšiemu obohacovaniu v spodnej vode. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16 
 

Článok 3 odsek 1a (nový) 

 Kvalitatívne normy spodnej vody pre 
dobrý chemický stav sa orientujú na 
humánne a ekotoxigologické kritériá pre 
konkretizovanie stanovenia pojmu pre 
znečistenie v článku 2 číslo 33 smernice 
2000/60/EG. 

Odôvodnenie 
Zdôvodnenie komisie pre to, aby na základe chýbajúcich dát nemohli byť navrhnuté žiadne 
ďalšie kvalitatívne normy pre dobrý chemický stav, nie je podstatné. Muselo by naopak platiť 
aj pre členské štáty, pretože sa komisia pritom opiera o dáta členských štátov.  

Podstatou problému je naopak príliš prísny cieľ pre dobrý chemický stav. Tento sa musí 
orientovať podľa pojmu pre znečistenie v smernici 2000/60/EG a podľa toho odvodených 
kvalitatívnych noriem. Toto zadáva aj článok 17 hore uvedenej smernice. Také hodnoty 
nevychádzajú z prírodných hodnôt povahy spodnej vody, ktoré vždy podľa hydrogeologických 
pomerov skutočne môžu byť veľmi rôzne, ale z pojmu znečistenia v zmysle odvrátenia 
nebezpečenstva. Pre to však môžu byť jednotne odvodené pre všetky vodonosné vrstvy 
hodnoty zdôvodnené humánne aj ekotoxikologicky. 

Prioritu pre ochranu spodnej vody majú zadania v článku 6 so striktným nasadením prevencie 
pre zabránenie zhoršenia kvality spodných vôd (budúcimi ) zavedeniami a zanáškami, zatiaľ 
čo sa tu uvedené nariadenia týkajú (starých) stávajúcich znečistení. Tu treba zaistiť, že 
nemusí byť prevádzkovaný žiadny neúmerne nákladný režim. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17 
Článok 3 odsek 1b (nový) 
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 Dodržanie noriem sa zistí na základe 
porovnania s aritmetickými priemermi 
kontrolných hodnôt na každom mieste 
odberu vzoriek zvodne resp. skupiny 
zvodní, ktorá(é) bola(i) klasifikovaná(é) 
ako ohrozená(é) podľa analýzy vykonanej 
podľa článku 5 smernice 2000/60/EG. 
Hodnoty namerané na jednotlivých 
miestach merania, ktoré nespĺňajú 
normu, rozhodnú o klasifikácii len vtedy, 
keď toto miesto merania po odbornej 
skúške podľa prílohy I časť A je 
podstatné pre zaťaženie zvodne alebo jej 
časti.  

Odôvodnenie 

Klasifikácia/zaradenie zvodne na základe výsledkov merania do dobrého alebo zlého stavu je 
ústredným elementom smernice. Musí byť preto jednoznačne stanovené, ako sa má vykonať 
táto klasifikácia. Tento text odseku 1b je v poznámke pod čiarou 22 v prílohe I. Text v článku 
3 vzhľadom k jeho významu musí byť pojatý. Doplnenie má objasniť, že pri prekročení normy 
na jednom mieste merania treba preveriť, či takto získaná výpoveď poskytuje aj výpoveď 
vzťahujúcu sa na celkovú zvodeň. Ak miesto merania nie je reprezentatívne pre zvodeň, alebo 
aspoň jej časť, nebude sa zahrnovať. Klasifikácia zvodne vyžaduje teda vždy posúdenie 
odborníkov. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18 
Článok 4 nadpis 

Prahové hodnoty Kvalitatívne normy spodnej vody, ktoré sú 
stanovené na úrovni národnej, na úrovni 
povodia alebo na úrovni zvodní alebo 
skupiny zvodní  

Odôvodnenie 

Tu nemajú byť zavedené žiadne nové pojmy. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19 
Článok 4 odsek 1 
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1. Na základe popisu charakteristík podľa 
článku 5 smernice 2000/60/EG a prílohy 
II odsekov 2.1 a 2.2 tejto smernice 
stanovujú členské štáty podľa postupu 
v prílohe II tejto smernice a pri 
zohľadnení hospodárskych a sociálnych 
nákladov až do 22. decembra 2005 
prahové hodnoty pre každú škodlivinu, 
ktorá na ich výsostnom území prispieva 
k tomu, že zvodeň alebo skupina zvodní je 
klasifikovaná ako ohrozená zvodeň. 
Členské štáty stanovujú prahové hodnoty 
minimálne pre škodliviny uvedené v 
prílohe III časť A.1 a A.2 tejto smernice. 
Tieto prahové hodnoty sa používajú okrem 
iného pri kontrole stavu spodnej vody 
podľa článku 5 odseku 2 smernice 
2000/60/EG. 

1. Pokiaľ je to nutné, stanovujú členské 
štáty naviac kvalitatívne normy spodných 
vôd podľa zadaní v článku 3 a prílohe II 
pre každú ďalšiu škodlivinu, ktorá na ich 
výsostnom území podstatne prispieva 
k tomu, že zvodeň alebo skupina zvodní 
musí byť klasifikovaná ako ohrozená 
zvodeň. Tieto kvalitatívne normy 
spodných vôd sa okrem iného používajú 
pri kontrole stavu spodnej vody podľa 
článku 5 odseku 2 smernice 2000/60/EG. 
 

Tieto prahové hodnoty môžu byť 
stanovené na národnej úrovni, na úrovni 
povodia, zvodní alebo skupiny zvodní.  

Tieto kvalitatívne normy zvodní môžu byť 
stanovené na národnej úrovni, na úrovni 
povodia, zvodní alebo skupiny zvodní.  

Odôvodnenie 

Následná aktualizácia na základe výmazu pojmu prahové hodnoty ako aj zmeny príloh 
prevzatím látkových parametrov z prílohy III do prílohy I. Kritériá pre národné kvalitatívne 
normy vyplývajú už z článku 3 resp. prílohy V 2.3.5 smernice 2000/60/EG. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 20 
Článok 4 odsek 2 

2. Členské štáty predložia komisii 
najneskôr do 22. júna 2006 zoznam 
všetkých škodlivín, pre ktoré stanovili 
prahové hodnoty. Členské štáty poskytnú 
pre každú škodlivinu na tomto zozname 
informácie popísané v prílohe III časť B 
tejto smernice.  

2. Členské štáty predložia komisii 
najneskôr do 22. júna 2006 zoznam 
všetkých škodlivín, pre ktoré stanovili 
kvalitatívne normy spodnej vody. Členské 
štáty poskytnú pre každú škodlivinu na 
tomto zozname informácie popísané 
v prílohe III časť B tejto smernice.  

Odôvodnenie 

Následná aktualizácia. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 21 
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Článok 4 odsek 3 

3. Komisia zverejní na základe informácií 
poskytnutých členskými štátmi podľa 
odseku 2 správu, ku ktorej bude prípadne 
pripojený návrh na smernicu pre zmenu 
prílohy I tejto smernice. 

vypúšťa sa 

Komisia si opatrí pred zverejnením správy 
a pred prijatím akýchkoľvek 
legislatívnych návrhov na zmenu prílohy 
I tejto smernice stanovisko výboru 
uvedeného v článku 16 odseku 5 smernice 
2000/60/ EG. 

 

Odôvodnenie 

 Pripojenie nového článku 4 a (Klauzula o revízii)) 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 22 
Článok 4a (nový) 

 Článok 4 a 

 
Revízia zoznamu kvalitatívnych noriem 
spodnej vody, ktoré sa stanovujú na 
úrovni spoločenstva. 

 Prvý raz tri roky po lehote podľa článku 4 
odseku 2 a ďalej v intervale šesť rokov: 

 - preverí komisia zoznam kvalitatívnych 
noriem spodnej vody, ktoré sa stanovujú 
na úrovni spoločenstva (príloha I), na 
základe hlavne informácií poskytnutých 
členskými štátmi podľa článku 4 odseku 
2, vedeckého a technického pokroku a 
stanoviska výboru uvedeného v článku 16 
odseku 5 smernice 2000/60/ EG; 

 
- vyhotoví komisia súhrnnú správu 
a v prípade potreby predloží návrhy na 
smernicu pre zmenu zoznamu škodlivín a/ 
alebo príslušných koncentrácií škodlivín 
podľa postupu článku 251 zmluvy 
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Odôvodnenie 

Týmto návrhom má byť zaistené, že zoznam škodlivín a kvalitatívnych noriem sa 
v pravidelných intervaloch preverujú a Európsky parlament je zapojený do legislatívy. . 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 23 
Článok 5 odsek 2 

Keď je v zvodniach zistený významný 
a trvalo stúpajúci trend koncentrácií 
škodlivín, dosiahnu členské štáty 
s pomocou programu opatrení uvedeného v 
článku 11 smernice 2000/60/EG zvrat 
trendu, aby sa znečistenie spodnej vody 
postupne zmenšovalo.  

Keď je v zvodniach zistený významný 
a trvalo stúpajúci trend koncentrácií 
škodlivín a koncentrácie prekročia 
východzí bod, dosiahnu členské štáty 
s pomocou programu opatrení uvedeného v 
článku 11 smernice 2000/60/EG zvrat 
trendu, aby sa znečistenie spodnej vody 
postupne zmenšovalo a zabránilo sa 
zhoršovaniu. 

Odôvodnenie 

Redakčné úpravy podľa smernice 2000/60/EG (rámcová smernica pre vodu). 

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 24 
Článok 6 odsek 1 

Okrem základných opatrení podľa článku 
11 odseku 3 smernice 2000/60/EG zaistia 
členské štáty, aby programy opatrení pre 
povodia obsahovali aj opatrenia pre 
zabránenie nepriamych zavádzaní 
akýchkoľvek škodlivín uvedených v 
bodoch 1 až 6 podľa prílohy VIII 
uvedenej smernice do spodnej vody. 

Pre realizáciu cieľa zabránenia alebo 
predchádzania nepriamych zavádzaní 
škodlivín do spodnej vody, ako je dané 
v programoch podľa článku 4 odsek 1 
písmeno b) číslo i) smernice 2000/60/EG, 
zaistia členské štáty pri uskutočnení 
programov podľa článku 11 smernice 
2000/60/EG, obzvlášť pri základných 
opatreniach podľa jej článku 11 odsek 3 
písmená g) a h) a bez ujmy na zadaniach 
pre priame zavádzanie podľa odseku 3 
písmena j) tohto článku,  

 a) aby sa zabránilo nepriamemu 
zavádzaniu určitých škodlivín podľa 
prílohy I a prílohy III tejto smernice do 
spodnej vody a 
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 b) aby sa obmedzilo nepriame zavádzanie 
iných škodlivín použitím najlepšej 
ekologickej praxe a nasadením najlepšej 
dostupnej techniky natoľko, že sa predíde 
a zabráni zhoršeniu kvality spodnej vody 
v súlade s odsekom 2a tohto článku. 

Odôvodnenie 
Obzvlášť musia pre nepriame zavádzania platiť rovnaké požiadavky ako pre priame 
zavádzania, tj. doplnenie až do dobrého chemického stavu nemôže byť prípustné. Toto 
odporuje regulácii trendu v článku 5 a podmienkam článku 4 odseku 1 písmena b) číslice i) 
smernice 2000/60/EG ako aj smernice 80/68/EWG platnej do roku 2013.  

Článok 6 tejto smernice musí preto konkretizovať a dopĺňať článok 4 odsek 1 písmeno b) 
číslica i) v zmysle striktného nasadenia prevencie smernice 80/68/EG. Z dôvodov prevencie je 
treba prípustné zavádzania obmedziť tak, aby bola zaistená ochrana antropoidne zďaleka 
nezaťaženej spodnej vody a zabránilo sa zhoršeniu. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 25 
Článok 6 odsek 2 

Vo vzťahu na škodliviny uvedené 
v prílohe VIII bodoch 7 až 12 smernice 
2000/60/EG je treba do programu 
opatrení podľa článku 11 odseku 3 
akejkoľvek smernice pojať aj 
ustanovenie, že nepriame zavádzania do 
spodnej vody sú povolené len vtedy, keď 
nie je zavádzaním ohrozené dosiahnutie 
dobrého chemického stavu spodnej vody. 

Odsek 1 neplatí bez ujmy na normách 
kvality spodných vôd z iných oblastí pre 
ochranu spodnej vody pre: 

 a) zavádzania odpadových vôd 
z domácností z domových čistiarní, 
jednotlivo stojacích obydlí a  

 b) ostatné zavádzania, ktoré obsahujú 
škodliviny v tak malých množstvách, že 
akékoľvek nebezpečenstvo ovplyvnenia 
kvality spodnej vody je vylúčené, 

 c) zavádzania vody pre umelé obohatenie 
spodnej vody za účelom verejného 
hospodárenia so spodnou vodou. 
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 Písmená a) až c) platia za predpokladu, že 
prinajmenšom sú nasadené najlepšie 
dostupné techniky, aby sa minimalizovali 
zavádzania, emisie a straty a obmedzilo sa 
zhoršenie spodnej vody, a pokiaľ tieto 
nemajú žiadny podstatný podiel na 
zaťažení spodnej vody bodovými zdrojmi.  

Odôvodnenie 

Smernica 80/86/EWG obsahuje už hore uvedené odľahčujúce ustanovenia. V zmysle princípu 
podpory nie je možné obhájiť, že sa smernica EU zaoberá všetkými malými a najmenšími 
jednoduchými prívodmi. Keď sa zruší stávajúca smernica 80/86/EWG 2013, vzniknú medzery 
v regulácii, keď nebude prijatý tento text. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 26 
Článok 6 odsek 2a (nový) 

 Opatrenia podľa odseku 2 sa smú 
vykonať len vtedy, keď kompetentné 
úrady členských štátov stanovili, že 
kontrola spodnej vody a hlavne jej kvalita 
je zaručená.  

Odôvodnenie 

Táto výhrada kontroly v smernici 80/68/EWG pre zavádzania a zariadenia, ktoré môžu 
ohroziť spodnú vodu, nebola doposiaľ prevzatá do smerníc 2000/68/EG alebo do tejto 
smernice. Je to ale najdôležitejší nástroj pre uplatnenie preventívnych ustanovení. Kontrola 
podľa článku 8 smernice 2000/60/EG slúži len pre všeobecnú kvalitatívnu kontrolu stavu 
zvodní a nemôže spravidla také zanášky podchytiť. Takzvané miesta merania zaťaženia pre 
kontrolu zavádzaní, emisií a strát zo zariadení by tiež neboli reprezentatívne pre stav zvodne. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 27 
Článok 6 odsek 2b (nový) 
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 Významné priame a nepriame zavádzania 
zo starých záťaží je treba posúdiť na 
základe národných ustanovení.. Kritériá 
pre posúdenie a sanáciu starých záťaží 
treba pojať do plánu hospodárenia podľa 
článku 13 smernice 2000/60/EG. Podľa 
toho odvodené programy sanácie musia 
predvídať pomerne náročne dosažiteľný 
cieľ sanácie, prinajmenšom však zabrániť 
ďalšiemu rozšíreniu znečistenia. Článok l 
4 odseku 4 a 5 smernice 2000/60/EG 
zostáva nedotknutý.  

Odôvodnenie 

Zvláštne ustanovenie pre staré záťaže sa považuje za vhodný nástroj, pretože týmto 
ustanovením sa obíde problém prenesenia vplyvu bodového zdroja na celú zvodeň. Príslušné 
ustanovenie by malo byť pojaté do návrhu smernice. Malo by byť dovolené vykazovať zvláštne 
ustanovenie len z dôvodu už existujúcich historických bodových zdrojov. Pritom je treba vziať 
do úvahy len tie bodové zdroje, ktoré vedú k značnému zaťaženiu spodnej vody. Okrem toho 
by mali kritériá, podľa ktorých sa identifikujú významné bodové zdroje a posudzuje sa ich 
škodlivosť, špecifické monitorovanie ako aj rozhodnutie, odkedy a ako sa bodový zdroj bude 
asanovať, dodržiavať národné predpisy, ktoré je treba ukázať v pláne hospodárenia.  

 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 28 
Článok 6 odsek 2c (nový) 

 Členské štáty dodajú súhrn výnimiek 
podľa odseku 2 v doplnku správ podľa 
článku 11 smernice 2000/60/EG. 

Odôvodnenie 

Následná aktualizácia. Tieto údaje nie sú doteraz požadované v článku 11. Stávajúca 
formulácia článku 6 má byť nahradená návrhmi č. 24-28, pretože ináč existuje 
nebezpečenstvo povolenia nepriamych zavádzaní s cieľom doplnenia až do dobrého stavu. 
Toto by odporovalo smernici 80/68/EWG a článku 4 odseku 1 b) (i) smernice 2000/60/EG ako 
aj článku 6 odseku 1 tejto smernice. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 29 
Príloha I názov 
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KVALITATÍVNE NORMY SPODNEJ 
VODY  

DOBRÝ CHEMICKÝ STAV– 
KVALITATÍVNE NORMY SPODNEJ 
VODY 

Odôvodnenie 

V prílohe I bude pripojená nová časť A. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 30 
Príloha I časť A (nová) 

 A. Klasifikácia a posúdenie stavu 
ohrozených zvodní 

 Po predložení výsledkov posúdenia a 
klasifikácie jednotlivých meracích miest 
podľa podmienok článku 3, ods. 1 až 3, 
prebieha klasifikácia zvodní, ktoré sú 
podľa článku 5 smernice 2000/60/EG 
klasifikované ako ohrozené, alebo 
ohrozených skupín zvodní. 

 Podiel meracích miest, ktorých chemický 
stav bol klasifikovaný ako dobrý, je po 
klasifikácii celej zvodne a/alebo skupiny 
zvodní smerodajný v prípade, že 
dodržiavanie noriem možno potvrdiť pri 
minimálne 70 % plochy zvodne alebo 
skupiny zvodní, alebo že v rámci jednej 
zvodne nie je v podobe zón znečistenia 
zaťažených viac než 30 km2. 

Odôvodnenie 
 

Túto novú časť A je potrebné vložiť pred tabuľku (ktorá sa tak stane časťou B). Tieto smernice 
už musia položiť osnovu pre definitívnu metódu klasifikácie zvodní a ich dobrého alebo zlého 
chemického stavu. To v prílohe V 2.4. smernice 2000/60/EG nie je definitívne stanovené. Z 
poznámky pod čiarou 2 v prílohe I tejto smernice bolo možné vyvodiť, že už jedno zlé meracie 
miesto stačí na to, aby sa ako zlá klasifikovala celá zvodeň. To však nie je vhodné, ak toto 
meracie miesto nereprezentuje celú zvodeň alebo jej podstatnú časť. 

Ustanovenie článku 3 ešte nie je pre jednotný výkon dostatočné. Návrh, aby sa za smerodajnú 
hodnotu pre klasifikáciu „dobrý/zlý“ alebo „zlý“ pokladalo 70 % / 30 % alebo minimálne 30 
km2, zaisťuje, že pre klasifikáciu bude stanovená konkrétna metóda. Pri minimálnej ploche 30 
km2 sa tak ďalej zabráni tomu, aby pri zvodniach rôznej veľkosti mohli byť výsledky 
spriemerovaním zakreslené nad medznú hodnotu. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 31 
Príloha I tabuľka názov (nový)  

 B. Normy kvality pre dobrý chemický stav 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 32 
Príloha I tabuľka riadok 1 

Poznámky Poznámky 

Kvalitatívna norma platí pre všetky zvodne 
s výnimkou oblastí, v ktorých bola podľa 
smernice 91/676/EWG preukázaná 
citlivosť na dusičnan. Na tieto oblasti sa 
vzťahuje článok 4(1)(c) smernice 
2000/60/EG. 

Kvalitatívna norma platí pre všetky zvodne 
s výnimkou oblastí, v ktorých bola podľa 
smernice 91/676/EWG preukázaná 
citlivosť na dusičnan. Na tieto oblasti sa 
vzťahuje článok 4, odsek 1, písmeno c) 
smernice 2000/60/EG. 

Odôvodnenie 
Táto tabuľka sa stala časťou B v prílohe I. Ako sme už povedali pri článku 3, je nevyhnutné 
predložiť jednotné celoeurópske štandardy pre dobrý chemický stav, ktorý sa má dosiahnuť 
do roku 2015, aby nedochádzalo k „environmentálnemu dumpingu“ a nerovným 
konkurenčným podmienkam. S tým cieľom sa prevzali minimálne parametre z prílohy III. 
Hodnoty koncentrácií sú odôvodnené humánne toxikologicky a ekotoxikologicky a definujú 
nebezpečie znečistenia, teda prechodu k zlému stavu. 

Dodatočne začlenený bol takisto parameter úhrnu pesticídov s ich účinnými látkami, lebo 
záťaž je často spôsobená nielen jedným pesticídom. 

</Amend> 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 33 
Príloha I tabuľka riadky 2a a 2i (nový) 

Účinné látky 
v pesticídoch celkovo 

0,5 µg/l 

 

Úhrn pesticídov vrátane účinných metabolitov 

Amónium 0,5 mg/l 

Arzén 10 µg/l 

Kadmium 1,0 µg/l 

Minimálny zoznam látok alebo iónov, ktorých 
výskyt je prirodzený alebo je spôsobený 
ľudskou činnosťou. 
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Chlorid 250 mg/l 

Olovo 10 µg/l 

Ortuť 0,2 µg/l 

Sulfát 240 mg/l 

Hliník 0,2 mg/l 

 

Odôvodnenie 
 

Táto tabuľka sa stala súčasťou časti B prílohy I. Ako sme už povedali pri článku 3, je 
nevyhnutné vytvoriť jednotné celoeurópske štandardy pre dobrý chemický stav, ktorý sa má 
dosiahnuť do roku 2015, aby nedochádzalo k „environmentálnemu dumpingu“ a nerovným 
konkurenčným podmienkam. S tým cieľom sa prevzali minimálne parametre z prílohy III. 
Hodnoty koncentrácií sú zdôvodnené humánne toxikologicky a ekotoxikologicky a definujú 
nebezpečie znečistenia, teda prechod k zlému stavu. 

Dodatočne začlenený bol aj parameter úhrnu pesticídov s ich účinnými látkami, lebo záťaž je 
často spôsobená nielen jedným pesticído. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 34 
Príloha I tabuľka 1a (nový) 

Látka  Minimálny zoznam syntetických látok 
vyrobených človekom 

Trichlóretylén 

Tetrachlóretylén 

 

10 µg/l 

10 µg/l 

 

 

Odôvodnenie 

Pozri dodatok 32. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 35 
Príloha I poznámka pod čiarou 22 

22 Dodržiavanie noriem sa zabezpečuje na 
základe porovnania s aritmetickými 
priemermi sledovaných hodnôt na každom 
mieste odberu vzoriek zvodne alebo 
skupiny zvodní, klasifikovaných na 
základe analýzy vykonanej podľa článku 
5 smernice 2000/60/EG ako ohrozené. 
 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Text bol znovu zaradený do článku 3, ods. 1 b a doplnený. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 36 
Príloha II odsek 2 

Metóda vypracovania posudku zahŕňa 
najmä nasledovné aspekty: 

 

1. Metóda vypracovania posudku musí 
zahŕňať najmä informácie zaznamenané pri 
opise charakteristických vlastností podľa 
článku 5 smernice 2000/60/EG a podľa 
prílohy II, časť 2.1 a 2.2 citovanej 
smernice; 
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(a) informácie, ktoré sú zaznamenané pri 
opise charakteristických vlastností podľa 
článku 5 smernice 2000/60/EG a podľa 
prílohy II, časť 2.1 a 2.2 tejto smernice; 

 

 2. Kritériá pre odvodenie noriem kvality 
podzemných vôd, ktoré je nutné stanoviť 
na národnej úrovni, sú nasledovné: 

(b) ciele, týkajúce sa kvality životného 
prostredia a iné normy na ochranu vôd, 
ktoré existujú na národnej, európskej alebo 
medzinárodnej úrovni; 

a) ciele, týkajúce sa kvality životného 
prostredia a iné normy na ochranu vôd, 
ktoré existujú na národnej, európskej alebo 
medzinárodnej úrovni; 

(c) všetky relevantné informácie, týkajúce 
sa toxikológie, ekotoxikológie, odolnosti 
proti biologickému rozkladu 
a bioakumulačný potenciál škodlivín alebo 
príbuzných látok; 

b) všetky relevantné informácie, týkajúce 
sa toxikológie, ekotoxikológie, odolnosti 
proti biologickému rozkladu 
a bioakumulačný potenciál škodlivín alebo 
príbuzných látok. 

(d) odhadované množstvá a koncentrácie 
škodlivín, ktoré môžu byť zo zvodne 
prenesené do povrchových vôd, ktoré sú 
s ňou spojené, a/alebo do závislých 
suchozemských ekosystémov; 

 

(e) odhadované účinky množstva 
a koncentrácií škodlivín, zistených podľa 
bodu (d), na súvisiace povrchové vody 
a závislé suchozemské ekosystémy; 

 

(f) vyhodnotenie na základe bodov (d) a 
(e) a rozhodnutie, či koncentrácia 
škodlivín v podzemných vodách spôsobí, 
že pri spojených povrchových vodách 
nebude možné dosiahnuť 
environmentálne ciele, stanovené 
v článku 4 smernice 2000/60/EG, alebo že 
nastane signifikantné zhoršenie 
ekologickej alebo chemickej kvality týchto 
zvodní alebo signifikantné škody 
v suchozemských ekosystémoch, ktoré sú 
od príslušnej zvodne priamo závislé. 

 

Odôvodnenie 

Kvalitatívne normy môžu členské štáty stanoviť ako doplnok k zoznamu látok, uvedených 
v prílohe I pre tie parametre, ktoré sa na národnej úrovni uznávajú za významné a 
charakteristické. 

Odvodenie národných noriem týkajúcich sa kvality musí na európskej úrovni prebehnúť 
jednotne. Vhodným základom sú tu humánne toxikologické a ekotoxikologické poznatky 
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o príslušnej škodlivine a už existujúce ciele, týkajúce sa kvality životného prostredia. To sa 
odvodzuje z č. 2.3.2, 2. pododsek prílohy V, v spojení s vymedzením pojmov 35 smernice 
2000/60/EG. 

Pri odvodzovaní noriem týkajúcich sa kvality by iné kritériá nemali hrať žiadnu rolu. 
Posúdenie množstva vnášaných látok a zvláštnych účinkov, napríklad na povrchové vody 
alebo suchozemské ekosystémy, sa vykonáva pre kontrolu a pri odvodzovaní nevyhnutných 
opatrení. 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 37 
Príloha III názov 

Prahové hodnoty pre škodliviny 
v podzemných vodách 

Normy kvality podzemných vôd – 
škodliviny v podzemných vodách 

 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 38 
Príloha III časť A.1 

. Časť A.1 - vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Keďže časť A z prílohy III bola prevedená do prílohy I, ostáva v prílohe III len časť B 
s informačnými povinnosťami. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 39 
Príloha III časť A.2 

 Časť A.2 - vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Keďže časť A z prílohy III bola prevedená do prílohy I, ostáva v prílohe III len časť B 
s výpočtom informačných povinností. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 40 
Príloha III časť B úvod 
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Podľa článku 4, ods. 2 a prílohy II, časť 2 
tejto smernice predkladajú členské štáty 
pre každú zo škodlivín, ktoré sú 
charakteristické pre ohrozené zvodne, 
minimálne nasledovné informácie: 

Podľa článku 4 a prílohy II ods. 1 tejto 
smernice predkladanú členské štáty pre 
každú zo škodlivín, ktoré sú 
charakteristické pre ohrozené zvodne a boli 
zaradené do národných noriem 
podzemných vôd, minimálne nasledovné 
informácie: 

Odôvodnenie 

Následná požiadavka v dôsledku zmenených článkov a zmenenej prílohy II. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 41 
Príloha III časť B odsek 1.1 

1.1 Údaje o počte zvodní, ktoré boli okrem 
iného na základe výskytu vybratých 
škodlivín klasifikované ako ohrozené. 

1.1 Údaje o počte zvodní, ktoré boli na 
základe výskytu vybratých škodlivín, pre 
ktoré boli na národnej úrovni stanovené 
normy kvality podzemných vôd, 
klasifikované ako ohrozené. 

Odôvodnenie 

Toto doplnenie by malo objasniť, že zároveň s vyhlásením tejto smernice nie je nutné 
prepracovať kompletné zistenie stavu pre správu 2005; je len potrebné podať správu o tých 
zvodniach alebo parametroch, pre ktoré boli odvodené národné kvalitatívne normy. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 42 
Príloha III časť B odsek 1.2 

1.2 Údaje o každej zvodni, ktorá je 
klasifikovaná ako ohrozená, najmä údaj 
o veľkosti vodného útvaru, vzťah medzi 
zvodňou a spojenými povrchovými vodami 
a závislými suchozemskými 
ekosystémami, a v prípade prirodzene sa 
vyskytujúcich látok aj hodnoty pozadia v 
zvodniach. 

1.2 Údaje o každej zvodni, ktorá je z tohto 
dôvodu klasifikovaná ako ohrozená, najmä 
údaj o veľkosti vodného útvaru, vzťah 
medzi zvodňou a spojenými povrchovými 
vodami a závislými suchozemskými 
ekosystémami, a v prípade prirodzene sa 
vyskytujúcich látok aj hodnoty pozadia v 
zvodniach. 

Odôvodnenie 

  Toto doplnenie by malo objasniť, že zároveň s vyhlásením tejto smernice nie je nutné 
prepracovať  kompletné zistenie stavu pre správu 2005; je len potrebné podať správu o tých 
zvodniach alebo parametroch, pre ktoré boli odvodené národné kvalitatívne normy. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 43 
Príloha III časť B odsek 2 úvod 

2. Informácie o stanovovaní prahových 
hodnôt 

2. Informácie o stanovovaní noriem kvality 
podzemných vôd 

Odôvodnenie 

Následná požiadavka 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 44 
Príloha III časť B odsek 2.1 

2.1 Oznámenie prahových hodnôt, ktoré 
platia na národnej úrovni, na úrovni 
povodia alebo na úrovni jednotlivých 
zvodní či skupín zvodní. 

2.1. Oznámenie noriem kvality 
podzemných vôd, ktoré platia na národnej 
úrovni, na úrovni povodia alebo na úrovni 
jednotlivých zvodní či skupín zvodní. 

Odôvodnenie 

Následná požiadavka 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 45 
Príloha III časť B odsek 2.2 

2.2 Vzťahy medzi prahovými hodnotami a 
hodnotami pozadia prirodzene sa 
vyskytujúcich látok. 

2.2 Vzťahy medzi normami kvality 
podzemných vôd a hodnotami pozadia 
prirodzene sa vyskytujúcich látok. 

Odôvodnenie 

Následná požiadavka 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 46 
Príloha III časť B odsek 2.3 

2.3 Informácie o zohľadňovaní 
ekonomických a sociálnych nákladov pri 
stanovovaní prahových hodnôt. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Zohľadnenie nákladov na tomto mieste nesmie hrať rolu. Podľa štátoprávnych princípov je 
tieto náklady nutné zohľadniť pri opatreniach. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47 
Príloha IV odsek 1.1 

1.1 Program sledovania je podľa prílohy V, 
časť 2.4 smernice 2000/60/EG rozložený 
tak, aby bolo možné stanoviť všetky 
signifikantné a trvalo vzostupné trendy pri 
koncentráciách škodlivín zistených podľa 
článku 4 tejto smernice. 

1.1 Program sledovania je podľa prílohy V, 
časť 2.4 smernice 2000/60/EG rozložený 
tak, aby bolo možné stanoviť všetky 
signifikantné a vzostupné trendy pri 
koncentráciách škodlivín zistených podľa 
článku 3, ods. 1 až 3, čl. 4 a príl. I tejto 
smernice. 

Odôvodnenie 

Následná požiadavka v dôsledku zmenených článkov. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 48 
Príloha IV odsek 1.2 bod a 

(a) Zhodnotenie  sa robí na základe 
aritmetických priemerov priemerných 
hodnôt z jednotlivých miest odberu 
vzoriek na každej zvodni alebo každej 
skupine zvodní, ktoré boli zistené pri 
štvrťročnej, polročnej alebo ročnej 
frekvencii kontrol. 

(a) Vyhodnotenie hodnôt nameraných 
v programu sledovania sa robí na základe 
analýzy trendov štatistickou metódou 
pomocou aritmetických priemerov 
v intervale odberu vzoriek na každom 
meracom mieste v každej zvodni alebo 
každej skupine zvodní, ktoré boli zistené 
pri štvrťročnej, polročnej alebo ročnej 
frekvencii kontrol. 

Odôvodnenie 

Výpočet strednej záťaže meracích miest zvlášť pre každú zvodeň vedie k tomu, že záťažové 
trendy sa výpočtom „vylepšujú“. Prieskum ukázal, že dokonca aj masívna záťaž v dôsledku 
tohto dvojitého výpočtu zmizne. Kontrola v ročnom rytme nie je dostatočná. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 49 
Príloha IV odsek 1.2 bod b 

(b) Aby pri zisťovaní trendov 
nedochádzalo ku skresleniu, boli pri 
výpočte zohľadnené hodnoty, namerané 
pod hranicou kvantifikácie. 

(b) Aby pri zisťovaní trendov 
nedochádzalo ku skresleniu, boli pri 
výpočte zohľadnené hodnoty namerané 
pod hranicou kvantifikácie s polovičnou 
hodnotou hranice kvantifikácie. 
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Odôvodnenie 

Pozri pozmeňujúci a doplňujúci návrh 47. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 50 
Príloha IV odsek 1.2 bod c úvod 

(c) Minimálny počet dátových hodnôt 
a minimálna doba trvania časových radov 
sú stanovené v nasledovnej tabuľke. 
Časové rady neprekračujú dobu 15 rokov. 

(c) Minimálny počet dátových hodnôt 
a minimálna doba trvania časových radov 
sú stanovené v nasledovnej tabuľke. 
Časové rady neprekračujú dobu piatich 
rokov. 

Odôvodnenie 

Časové obdobia na zisťovanie trendov navrhovaná komisiou sa javia ako príliš dlhé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 51 
Príloha IV odsek 1.2 bod c tabuľka stĺpec 2 riadok 1 

Frekvencia 
kontrol 

Minimálny počet 
rokov 

Frekvencia 
kontrol 

Minimálny počet 
rokov 

ročne 8 ročne 5 

Odôvodnenie 

Časové obdobia zisťovania trendov, navrhované komisiou, sa javia ako príliš dlhé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 52 
Príloha IV odsek 1.2 bod c tabuľka stĺpec 3 

Frekvencia 
kontrol 

Maximálny počet 
rokov 

Frekvencia 
kontrol 

Maximálny počet 
rokov 

ročne 15 ročne 10 

raz za pol roka 15 raz za pol roka 10 
štvrťročne 15 štvrťročne 10 

 

Odôvodnenie 

Časové obdobia zisťovania trendov, navrhované komisiou, sa javia ako príliš dlhé. 
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 53 
Príloha IV odsek 1.4 

1.4 Zvláštne zisťovanie trendov sa robí pre 
relevantné škodliviny v zvodniach, ktoré 
boli znečistené bodovými zdrojmi vrátane 
zdrojov znečistenia z minulosti. Cieľom je 
zistiť, či sa zóny znečistenia lokalít 
nerozširujú za hranice určitej oblasti 
a nezhoršujú chemický stav zvodne. 

1.4 Metóda určenia východiskového bodu 
pre zisťovanie trendov sa stanovuje na 
časovej báze, a to aspoň na základe 
sledovaných dát, zistených podľa článku 
smernice 2000/60/EG. V tomto prípade 
zodpovedajú referenčné body začiatku 
programu sledovania. 

 Ak sú pred začiatkom programu 
sledovania k dispozícii získané dáta, je 
vhodné použiť ich pri stanovovaní 
referenčných bodov na zistenie 
východiskového bodu pre zisťovanie 
trendov. 

Odôvodnenie 
Oba nové odseky pochádzajú z odseku 2. Stanovenie referenčných bodov sa môže vzťahovať 
len k začiatku zisťovania trendov. Pre zvrat trendu sú zanedbateľné. 

Bod 1.4. v znení navrhovanom komisiou sa vzťahuje na záťaž z minulosti, pre ktorú by mali 
platiť zvláštne národné ustanovenia, a preto je vhodné ich tu vypustiť. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 54 
Príloha IV odsek 2.1 

2.1 Zvrat trendu by sa mal sústrediť na 
tendencie, ktoré spôsobujú nebezpečie 
poškodenia spojených vodných 
ekosystémov, priamo závislých 
suchozemských systémov, ľudského 
zdravia alebo legitímneho využitia 
vodného prostredia. 

2.1 Zvrat trendu by sa mal sústrediť na 
tendencie, ktoré hrozia poškodením 
podzemných vôd, s nimi spojených 
vodných ekosystémov, priamo závislých 
suchozemských ekosystémov, ľudského 
zdravia alebo legitímneho využitia 
vodného prostredia. 

Odôvodnenie 

Je nevyhnutná zmienka o podzemných vodách. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 55 
Príloha IV odsek 2.2 
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2.2 Metóda určenia východiskového bodu 
pre zvrat trendu sa stanovuje na časovej 
báze, a to aspoň na základe sledovaných 
dát, zisťovaných podľa článku 8 smernice 
2000/60/EG. V tomto prípade zodpovedajú 
referenčné body začiatku programu 
sledovania. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Text bol prevzatý ako bod 1.4. v odseku 1. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 56 
Príloha IV odsek 2.3 úvod 

2.3 Minimálny počet nameraných hodnôt 
a minimálna doba trvania časových radov 
pre analýzu zvratu trendu v priebehu rokov 
závisí od frekvencie kontrol, zvolenej 
podľa ods. 1.2, písm. c tejto prílohy. 
Príslušné hodnoty sú stanovené 
v nasledovnej tabuľke. Časové rady 
neprekračujú dobu 30 rokov. 

2.3 Minimálny počet meraných hodnôt 
a minimálna doba trvania časových radov 
pre analýzu zvratu trendu v priebehu rokov 
závisí od frekvencie kontrol, zvolenej 
podľa ods. 1.2, písm. c tejto prílohy. 
Príslušné hodnoty sú stanovené 
v nasledovnej tabuľke. Časové rady 
neprekračujú dobu desiatich rokov. 

Odôvodnenie 

Časové obdobie pre zvrat trendu sa javí ako príliš dlhé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 57 
Príloha IV odsek 2.3 tabuľka stĺpec 2 riadok 1 

Frekvencia 
kontrol 

Minimálny počet 
rokov 

Frekvencia 
kontrol 

Minimálny počet 
rokov 

ročne 14 ročne 10 

Odôvodnenie 

Časové obdobie pre zvrat trendu sa javí ako príliš dlhé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 58 
Príloha IV odsek 2.3 tabuľka stĺpec 3 
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Frekvencia 
kontrol 

Maximálny počet 
rokov 

Frekvencia 
kontrol 

Maximálny počet 
rokov 

ročne 30 ročne 15 
raz za pol roka 30 raz za pol roka 15 
štvrťročne 30 štvrťročne 15 

 

Odôvodnenie 

Časové obdobie pre zvrat trendu sa javí ako príliš dlhé. 
 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 59 
Príloha IV odsek 2.4 

2.4 O zvrat trendu ide v prípade, že priebeh 
krivky trendu je v prvom úseku kladný 
a v druhom úseku záporný. Aby bolo 
posúdenie zvratu trendu spoľahlivé, musí 
byť počet hodnôt pred prerušením 
časových radov i po ňom adekvátne 
vzhľadom na frekvenciu kontrol. 

2.4 O zvrat trendu ide v prípade, že priebeh 
krivky trendu je v prvom úseku kladný 
a v druhom úseku záporný. Aby bolo 
posúdenie zvratu trendu spoľahlivé, musí 
byť počet hodnôt pred prerušením 
časových radov a po ňom adekvátne 
vzhľadom na frekvenciu kontrol. 

Odôvodnenie 

Týka sa nemeckého textu. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 60 
Príloha IV odsek 2.5 

2.5 Rozhodnutie zvrátiť trend je založené 
tiež na ekologickom význame zvyšujúceho 
a pretrvávajúceho rastu koncentrácie 
škodlivých látok. Ako východzí bod pre 
zmenu trendu sa v súlade s článkom 17 (4) 
direktívy 2000/60/EG odporúča maximálne 
75 % hodnoty uvedenej v Prílohe I 
predkladanej kvalitatívnej normy alebo 
prahová hodnota podľa článku 4. 

 

2.5 Rozhodnutie zvrátiť trend je založené 
tiež na ekologickom význame zvyšujúceho 
a pretrvávajúceho rastu koncentrácie 
škodlivých látok. Ako východzí bod pre 
zmenu trendu sa v súlade s článkom 17 (4) 
direktívy 2000/60/EG určuje maximálne 
75 % hodnoty uvedenej v Prílohe I 
predkladanej kvalitatívnej normy alebo 
kvalitatívnej normy spodných vôd podľa 
článku 4. 

Odôvodnenie 

„Odporúčanie“ nie je vhodné. Presne ako v direktíve 2000/68/EG musí byť 75% hodnoty 
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záväzných. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 61 
Príloha IV odsek 2.6 

2.6 Ak sú pred zahájením kontrolného 
programu k dispozícii získané dáta, mali 
by byť tieto použité pri stanovovaní 
referenčných bodov pre stanovenie 
východzieho bodu pre zvrat trendu. 

vypúšťa sa 

Odôvodnenie 

Text bol prevedený do prílohy IV, odsek 1.4. 
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DÔVODOVÁ SPRÁVA 

Všeobecné pozadie 

Od schválenia smernice 80/68/EWG sú v platnosti predpisy pre ochranu proti znečisteniu 
spodnej vody. Táto smernica bude zrušená v roku 2013. Potom má pokračovať regulácia 
ochrany rámcovou smernicou pre vodu (WRR) a existujúcou dcérskou smernicou o spodnej 
vode (podľa článku 17 WRR). Podľa článku 17 smernice treba stanoviť špecifické kritériá pre 
posúdenie dobrého chemického stavu, pre zistenie významných a trvalo stúpajúcich trendov 
ako aj pre stanovenie východzích bodov pre zvrat trendu.  

Okrem princípov stanovených v článku 17 stanovuje rámcová smernica pre vodu aj základné 
požiadavky pre ochranu spodnej vody: špecifické ciele životného prostredia (článok 4), 
sledovanie stavu spodnej vody (článok 8), zákaz priameho zavádzania v rámci plánovaných 
programových opatrení (článok 11), zvláštne ustanovenia pre „vodné útvary pre odber pitnej 
vody“ (článok 7). V prílohe II v odseku 2 je popísaná spodná voda a v prílohe V v odseku 2 
sú uvedené kritériá pre kontrolu kvantitatívneho a chemického stavu spodnej vody. 
 
Dodržanie úrovne ochrany  
 

Z dôvodu komplementárnosti medzi oboma právnymi úkonmi a skutočnosťou, že smernica 
80/68/EWG bude v roku 2013 zrušená, naliehavo sa prikazuje kontrolovať v budúcnosti 
ochranu spodnej vody.  

Predkladateľka správy je toho názoru, že rámcová smernica pre vodu doplnená novou 
smernicou pre spodnú vodu musí poskytovať rovnakú úroveň ochrany ako smernica 
80/68/EWG. 

Preto predkladá niekoľko pozmeňovacích návrhov, aby sa zaistilo nasadenie prevencie, ktoré 
je pre spodnú vodu tak dôležité, a aby sa zabránilo zhoršovaniu spodnej vody novými 
zanáškami, resp. aby táto voda bola stále pod kontrolou.  
 
Princíp prevencie 
 

Podľa princípu prevencie musí nová legislatíva bezpodmienečne zaisťovať, že prevencia 
ostane v EU kľúčovým elementom pri kontrole spodnej vody. Princíp prevencie jednoznačne 
zakotvený v stávajúcej smernici musí byť rovnako jednoznačne zakotvený v 
predkladanom návrhu. 

Podľa názoru predkladateľky správy, aby sa neohrozili už dosiahnuté pokroky, musí nová 
smernica tiež prevziať ustanovenia smernice 80/68/EWG (ktorá bude zrušená najneskôr do 
roku 2013) o prevencii, zabráneniu alebo kontrole zavádzania nebezpečných látok. 

Pretože znečistenie alebo zhoršenie často vedie k tomu, že spôsobené škody už nie je možné 
napraviť, predkladajú sa pozmeňovacie návrhy, ktorými sa má zaistiť, že úroveň ochrany voči 
novým zanáškam bude prinajmenšom zrovnateľná s úrovňou ochrany pre povrchové vody vo 
veľmi dobrom chemickom stave. Článok 6 návrhu musí zaistiť praktickú realizáciu striktného 
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nasadenia prevencie, ktoré je stanovené v článku 4, odsek 1, písmeno b pod bodom i) 
smernice 80/68/EWG. 

Zákaz nepriamych zavádzaní do spodnej vody má zvláštny význam a mal by mať prioritu. Pre 
antropogénne zavádzania a zanášky musia platiť rovnaké požiadavky ako pre priame 
zavádzania. Doplnenie až do dobrého chemického stavu odporuje ustanoveniam smernice 
2000/60/EG ako aj ustanoveniam smernice 80/68/EWG a nemôže byť prípustné. 

Z dôvodu prevencie musí byť prípustná zanáška limitovaná, aby sa zaistilo, že spodná voda, 
ktorá je relatívne málo zaťažená antropogénnym znečistením, bude chránená a že bude 
zabránené ďalšiemu znečisteniu.  

Nakoniec má byť predloženými pozmeňovacími návrhmi zaistené, že nasadenie prevencie 
ostane kľúčovým elementom pri kontrole spodnej vody 

Kvalitatívne normy spodnej vody  
 
Okrem toho sa predkladateľka správy pýta, prečo komisia nepovažovala za nutné vypísať 
nové kvalitatívne normy, ktoré by boli jednotne používané pre všetky zvodne v celej Európe, 
zvlášť keď návrh na smernicu spodnej vody má údajne doplniť rámcovú smernicu pre vodu. 
Následne majú byť podľa návrhu vypísané len tie látky, pre ktoré už existujú v rámci EU 
normy pre spodnú vodu. Pre ostatné látky mali členské štáty stanoviť kvalitatívne normy, 
ktoré sa opierajú o kritériá uvedené v návrhu. Podľa toho, aké sa na národnej úrovni realizujú 
opatrenia, rozhodne potom komisia, či je primerané predkladať návrhy, aby sa predĺžili 
zoznamy s látkami, ktoré sú pokryté EU normami. 

Predkladateľka správy pokladá tento postup za nedostatočný a považuje argument, že ďalšie 
kvalitatívne normy pre dobrý chemický stav by nemohli byť predložené kvôli chýbajúcim 
dátam, za neopodstatnený, a preto neakceptovateľný. Je presvedčená, že musia byť stanovené 
jednotné kvalitatívne normy a musia platiť pre všetky členské štáty. Celoeurópske jednotné 
normy musia byť stanovené, aby sa dosiahol v roku 2015 dobrý chemický stav, a tak sa 
zabránilo „ekodumpingu“ a nerovným konkurenčným podmienkam. Predložený návrh musí 
preto obsahovať záväznú revíznu klauzulu, tak ako navrhuje predkladateľka správy. 

Je vecou Európskeho parlamentu a rady schváliť zoznam prednostných látok, ktoré sa 
nevyskytujú prirodzene v spodnej vode a predstavujú podstatné riziko pre spodnú vodu, 
a preto sa ich zanáške alebo zavádzaniu musí zabrániť podľa článku odseku 1 tejto smernice. 
Tento zoznam by mal nastúpiť namiesto zoznamov I a II smernice 80/68/EWG, kým táto 
bude zrušená.. 

Preto boli prevzaté minimálne parametre z prílohy III. Koncentračné hodnoty by sa mali 
opierať o humánne toxikologické a ekotoxigologické kritériá a definovať nebezpečenstvo 
znečistenia, to znamená prechod k špatnému stavu. 

Táto metóda je potrebná ako náhradné ustanovenie pre vypustenie smernice 80/68/EWG 
v roku 2013 a preto, aby sa pre spodnú vodu vytvoril rovnaký látkový prístup na báze rizík, 
ako je zadaný pre povrchovú vodu v článku k 16 smernice 2000/60/EWG. Princíp správy 
povodia požaduje ďalej integrovaný prístup. 

Tiež je potrebné stanovenie súhrnnej limitnej hodnoty pre pesticídy, keď majú byť dodržané 
štandardy stanovené v rámcovej smernici pre vodu. Z tohto dôvodu musia byť úhrn pesticídov 
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a ich aktívne zložky zahrnuté ako parameter, pretože znečistenie nie je vždy možné 
prisudzovať jedinému pesticídu. 

Článok 6 návrhu sa zmení, aby sa zabránilo nebezpečenstvu, že by mohli byť prípustné 
nepriame zavedenia, čo by zabránilo tomu, aby spodná voda dosiahla dobrý stav. 

Klasifikácia spodnej vody 
 

Klasifikácia spodnej vody je kľúčový element, a preto musia byť dané jasné ustanovenia, ako 
sa má postupovať. Návrh musí stanovovať základy definitívnej metódy pre klasifikáciu 
zvodní s dobrým alebo špatným chemickým stavom na základe meraní. 
 

V texte by preto malo byť jasne stanovené, že pri prekročení štandardu na niektorom mieste 
merania majú byť vykonané skúšky, aby sa zistilo, či výsledky platia pre celú zvodeň. Keď 
miesto merania nie je reprezentatívne pre celú zvodeň alebo jej podstatnú časť, pre stanovenie 
klasifikácie sa nepoužije. 

Ustanovenia smernice 2000/60/EG by mohli byť chápané tak, že už jedno špatné miesto 
merania postačuje, aby sa celá zvodeň klasifikovala ako špatná. Toto ale nie je vhodné 
predovšetkým vtedy, keď miesto merania nie je reprezentatívne pre celú zvodeň alebo jej 
podstatnú časť.  

Pozmeňovacie návrhy k návrhu komisie majú upravovať základy definitívnej metódy pre 
klasifikáciu zvodní v dobrom alebo špatnom chemickom stave. 

Historické staré záťaže 
 

Historické staré záťaže alebo staré znečistenia spodnej vody, ktoré doposiaľ neboli 
podchytené zákonom EU a dnes tiež patria k bodovým zdrojom, sotva budú sanované v lehote 
danej rámcovou smernicou pre vodu. 
 
Prax ukazuje, že také sanácie v spodnej vode sú sotva možné. Náklady k tomuto účelu sa 
musia zamerať na zásadu pomernosti a odvrátenia nebezpečenstva. Detailné zadania pre staré 
záťaže zo strany EU by odporovali princípu podpory. K tomu sú požiadavky príliš komplexné 
a závislé na podmienkach jednotlivých prípadov. Asanácia starých záťaží by mala prebiehať 
podľa národných predpisov, ktoré však treba vyložiť. 
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