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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 a doplnenie 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 a doplnenie 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 pomáha 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 smernice Európskeho parlamentu a Rady o normách kvality životného 
prostredia v oblasti vodného hospodárstva, ktorou sa mení a dopĺňa smernica 
2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 –2006/0129(COD))

(Spolurozhodovací postup: prvé čítanie)

Európsky parlament,

– so zreteľom na návrh Komisie pre Európsky parlament a Radu (KOM (2006)0397)1,

– so zreteľom na článok 251 ods. 2 a článok 175 ods. 1 Zmluvy o ES, v súlade s ktorými 
Komisia predložila návrh Európskemu parlamentu (C6-0243/2006),

– 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, výskum a energetiku, Výboru pre 
poľnohospodárstvo a rozvoj vidieka a Výboru pre rybné hospodárstvo(A6-0000/2006),

1. schvaľuje zmenený a doplnený návrh Komisie;

2. žiada Komisiu, aby mu vec znovu predložila, ak má v úmysle podstatne zmeniť svoj 
návrh, alebo ho nahradiť iným textom;

3. poveruje svojho predsedu, aby túto pozíciu postúpil Rade a Komisii.

Text predložený Komisiou Pozmeňujúce a doplňujúce návrhy 
Európskeho parlamentu

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 1
ODÔVODNENIE 1

(1) Chemické znečistenie povrchových vôd 
predstavuje hrozbu pre vodné prostredie s 
účinkami, akými sú chronická toxicita pre 
vodné organizmy, hromadenie v 
ekosystéme, strata prírodných biotopov a 
zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj 
hrozba pre ľudské zdravie.

(1) Chemické znečistenie povrchových vôd 
predstavuje hrozbu pre vodné prostredie s 
účinkami, akými sú chronická toxicita pre 
vodné organizmy, hromadenie v 
ekosystéme, strata prírodných biotopov a 
zníženie biologickej rozmanitosti, ako aj 
hrozba pre ľudské zdravie. Znečisťovanie 
by sa malo v prvom rade identifikovať 
a odstrániť v jeho zdroji a čo 
najúčinnejším spôsobom po hospodárskej 

  
1 Zatiaľ neuverejnené v úradnom vestníku.
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a environmentálnej stránke.

Odôvodnenie

Toto odôvodnenie pripomína odôvodnenie 11 rámcovej smernice o vode a potrebu kontroly 
znečistenia v jeho zdroji a prostredníctvom kvalitatívnych environmentálnych noriem. 
Uplatnenie zásady by malo byť v súlade s článkom 4 rámcovej smernice o vode.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 2
ODÔVODNENIE 22 A (nové)

(22 A) V súlade s článkom 174 zmluvy, 
ako to bolo znovu potvrdené v smernici 
2000/60/ES, Spoločenstvo musí pri 
vypracovaní svojej environmentálnej 
politiky brať do úvahy disponibilné 
vedecké a technické údaje, 
environmentálne podmienky v rôznych 
regiónoch Spoločenstva, podmienky 
hospodárskeho a spoločenského rozvoja 
Spoločenstva ako celku a vyváženého 
rozvoja svojich regiónov a prednosti 
a povinnosti, ktoré môžu vyplynúť 
z činnosti alebo jej nedostatku.

Odôvodnenie

Zdá sa byť užitočné zdôrazniť rôznorodosť miestnych situácií prostredníctvom chemického 
stavu vody, ale tiež aj skutočnosť, že kontrolné normy a opatrenia musia byť založené na 
najnovších technikách a vedeckých poznatkoch. (Odôvodnenie 12 rámcovej smernice)

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 3
ČLÁNOK 1

Táto smernica ustanovuje normy kvality 
životného prostredia pre prioritné látky a 
určité ďalšie znečisťujúce látky.

V súlade s článkom 16 smernice 
2000/60/ES, táto smernica ustanovuje 
normy kvality životného prostredia pre 
prioritné látky a určité ďalšie znečisťujúce 
látky. 

Odôvodnenie

Toto ustanovenie pripomína, že rámcová smernica tvorí základ smernice o prioritných 
látkach.
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 4
ČLÁNOK 2 ODSEK 1

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

1. S cieľom dosiahnuť dobrý chemický 
stav útvarov povrchových vôd v súlade 
s čl. 4 ods. 1 písm. a) smernice 
2000/60/ES, členské štáty zabezpečia, aby 
zloženie týchto útvarov povrchových vôd 
vyhovovalo normám kvality životného 
prostredia pre prioritné látky, vyjadrené 
ako ročný priemer a ako najvyššia 
prípustná koncentrácia, v súlade s 
ustanovením v časti A prílohy I a s 
normami kvality životného prostredia pre 
znečisťujúce látky uvedené v časti B 
prílohy I.

Odôvodnenie

Cieľom návrhu je definovať normy dobrého chemického stavu povrchových vôd. Avšak návrh 
vo svojej  súčasnej verzii by mal stanoviť ciele (viazané na všetky povrchové vody skôr ako na 
útvary povrchových vôd), ktoré nie sú súčasťou rámcovej smernice. Predmetom tohto PDN je 
zabezpečiť koherenciu s článkom 4 rámcovej smernice.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 5
ČLÁNOK 2 ODSEK 3 PODODSEK 1 ÚVODNÁ ČASŤ

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
nepresiahli nasledujúce hodnoty 
koncentrácie hexachlórbenzénu, 
hexachlórbutadiénu a ortuti v tkanive 
(nevysušenom) ulovených rýb, mäkkýšov, 
kôrovcov a iných živých organizmov:

3. Členské štáty zabezpečia, aby sa 
nepresiahli nasledujúce hodnoty 
koncentrácie hexachlórbenzénu, 
hexachlórbutadiénu a ortuti v tkanive 
(nevysušenom) ulovených rýb, mäkkýšov, 
kôrovcov alebo iných živých organizmov:

Odôvodnenie

Ide o to, aby členské štáty nemuseli prijímať opatrenia zamerané na sériu rôznych „živých 
organizmov“.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 6
ČLÁNOK 2 ODSEK 3 PODODSEK 2

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

kvality životného prostredia pre látky 
uvedené v prvom pododseku, členské štáty 
zavedú prísnejšiu normu pre vodu, ktorou 
nahradia normu uvedenú v časti A prílohy 
I, alebo môžu ustanoviť doplňujúcu normu 
pre živé organizmy.

Odôvodnenie

Je potrebné vyhnúť sa znásobeniu odlišných štandardných hodnôt kvality vody v jednotlivých 
členských krajinách (čo by bolo v rozpore s argumentáciou predloženou na podporu tejto 
smernice). 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 7
ČLÁNOK 2 ODSEK 4 PODODSEKY 1a a 1b (nové)

Komisia preskúma posledný vývoj 
vedeckých informácií a vedeckého 
pokroku týkajúceho sa zlúčenín PAU 
(polycyklických aromatických 
uhľovodíkov) vo vodnom životnom 
prostredí a začne prípravné práce 
s cieľom stanoviť hodnoty EQS pre 
zlúčeniny PAU prítomné v živých 
organizmoch namiesto vo vode.
Najneskôr v roku 2011 Komisia podá 
návrh s cieľom revidovať hodnoty EQS 
pre zlúčeniny PAU.

Odôvodnenie

Revidovaný návrh o stanovení hodnôt EQS v živých organizmoch by mal byť privilegovaným 
riešením a z tohto dôvodu by mala Komisia začať prípravné práce na tejto revízii.

Keďže rámcová smernica nariaďuje členským štátom, aby sa do roku 2015 dostali do súladu 
s povinnosťami uvedenými v rámcovej smernici, Komisia bude musieť najneskôr v roku 2011 
navrhnúť text týkajúci sa zlúčenín PAU, ktorý nahrádza hodnoty EQS vo vode hodnotami 
EQS v živých organizmoch.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 8
ČLÁNOK 2 ODSEK 5
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5. V súlade s postupom uvedeným v článku 
21 ods. 2 smernice 2000/60/ES, Komisia 
môže stanoviť povinné výpočtové metódy
uvedené v druhom odseku bodu 3 časti C 
prílohy I k tejto smernici.

5. Aby získala koherentnú 
a harmonizovanú výpočtovú metódu, v 
súlade s postupom uvedeným v článku 21 
ods. 2 smernice 2000/60/ES, musí Komisia 
stanoviť povinnú metodológiu uvedenú v 
druhom odseku bodu 3 časti C prílohy I k 
tejto smernici.

Odôvodnenie

Skúsenosti v teréne v tejto oblasti ukázali, že v prípade, keď analytické postupy a postupy 
získavania vzoriek nie sú uskutočňované v súlade s normami, porovnávanie výsledkov 
a účinnosť poznatkov nemôžu byť správne. Pre niektoré látky neexistuje v súčasnosti žiadna 
vhodná alebo štandardizovaná metóda kontroly.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 9
ČLÁNOK 3 ODSEK 3

3. Členské štáty preskúmajú povolenia 
uvedené v smernici 96/61/ES alebo
predchádzajúcich predpisoch uvedených v 
článku 11 ods. 3 písm. g) smernice 
2000/60/ES so zámerom postupného 
znižovania rozsahu každej prechodovej 
oblasti prekročenia v súlade s odsekom 1, 
identifikovanej v útvaroch vody 
ovplyvnených vypúšťaním prioritných 
látok.

3. Členské štáty preskúmajú 
predchádzajúce predpisy uvedené v článku 
11 ods. 3 písm. g) smernice 2000/60/ES so 
zámerom postupného znižovania rozsahu 
každej prechodovej oblasti prekročenia v 
súlade s odsekom 1, identifikovanej v 
útvaroch vody ovplyvnených vypúšťaním 
prioritných látok.

Odôvodnenie

Uvádzanie oblastí, ktoré povolenia IPPC (integrovaná  prevencia a kontrola znečisťovania) 
majú pokrývať, sa v rámci tejto smernice, ktorá sa zaoberá politikou súvisiacou s vodou, 
nezdá byť vhodné 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 10
ČLÁNOK 3 ODSEK 4

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
môže určiť metódu, ktorú majú členské 
štáty použiť na identifikáciu prechodových 
oblastí prekročenia.

4. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
musí určiť metódu, ktorú majú členské 
štáty použiť na identifikáciu prechodových 
oblastí prekročenia.
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Odôvodnenie

V prípade, že sa nepostupuje rovnakým spôsobom, porovnanie nemôže byť správne a môže 
narúšať hospodársku súťaž

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 11
ČLÁNOK 3 ODSEK 5A (nový)

5A. Pre prístavné zóny Komisia musí 
definovať metódy, ktoré členské štáty 
použijú pri hodnotení EQS vyjadrených 
v priemernej ročnej hodnote.

Odôvodnenie

Je potrebné sa tiež zaoberať zvláštnym prípadom prístavných zón. Prístavy sú zóny, kde sa 
suspendované látky v dôsledku bagrovania nachádzajú vo veľkom množstve Preto je potrebné 
nájsť správnu odpoveď na túto zvláštnu situáciu.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 12
ČLÁNOK 4 ODSEK 1

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

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

Odôvodnenie

Výraz „pôvodné zdroje“ bol začlenený preto, aby čističky neboli považované za možné zdroje 
prioritných látok. V čističkách sa nevytvárajú prioritné látky a ani neboli koncipované na ich 
odstránenie. Súpis by sa mal teda týkať „pôvodných“ zdrojov, ktoré sa nachádzajú pred 
čističkou napojenou na sieť mestskej kanalizácie Tento súpis by sa mal okrem bodových 
zdrojov zamerať aj na difúzne zdroje.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 13
ČLÁNOK 4 ODSEK 6
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6. Komisia v súlade s postupom 
stanoveným v článku 21 ods. 2 smernice 
2000/60/ES môže určiť metódu, ktorú majú 
členské štáty použiť pri vytváraní súpisov.

6. Komisia v súlade s postupom uvedeným 
v článku 21 ods. 2 smernice 2000/60/ES 
musí určiť metódu, ktorú majú členské 
štáty použiť pri vytváraní súpisov.

Odôvodnenie

Keď analytické postupy a postupy získavania vzoriek nie sú uskutočnené rovnakým spôsobom, 
porovnávanie výsledkov a účinnosť poznatkov nemôžu byť správne.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 14
ČLÁNOK 4 A (nový)

Článok 4 A
Opatrenia na zníženie znečisťovania 
prioritnými látkami
1. Na dosiahnutie cieľov zníženia 
znečisťovania prioritnými látkami 
stanovenými v súlade s čl. 4 ods. 1 písm. 
a) iv) smernice 2000/60/ES, členské štáty 
zabezpečia, aby program opatrení 
stanovený s súlade s čl. 11 tejto smernice 
bral tiež do úvahy kontrolné opatrenia 
zamerané na bodové a difúzne zdroje 
znečistenia a normy kvality životného 
prostredia stanovené v tejto smernici.
Tieto opatrenia by mali brať do úvahy 
skutočnosť, že je nemožné zastaviť alebo 
postupne odstrániť všetky potenciálne 
zdroje látok, ktoré existujú v prirodzenom 
stave alebo sú produktom prirodzeného 
procesu.
2. Členské štáty zabezpečenia, aby 
opatrenia uvedené v odseku 1 boli 
hospodársky životaschopné a technicky 
uskutočniteľné.
3. Členské štáty musia predovšetkým brať 
do úvahy existujúce opatrenia stanovené 
v platných právnych predpisoch 
Spoločenstva.
4. Keď je to potrebné a na základe článku 
4 smernice 2000/60/ES, členské štáty 
musia určiť, či sa má revidovať 
uplatňovanie existujúcich opatrení alebo 
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zaviesť nové opatrenia na zníženie 
a kontrolu znečisťovania prioritnými 
látkami; je to potrebné na dosiahnutie 
cieľov stanovených v článku 4 smernice 
2000/60/ES. V prípade potreby Komisia 
navrhne primerané akcie v rámci 
Spoločenstva.

Odôvodnenie

Pri vypracovaní programu opatrení sa musia brať do úvahy kontrolné opatrenia. Ak by sa 
definovali iba EQS, viedlo by to iba k zlepšeniu čistiacich systémov bez zlepšenia ochrany  
útvarov povrchových vôd. Kontroly pri zdroji majú výrazný vplyv na zníženie vypúšťania 
a takýto dlhodobý prístup umožní dosiahnuť ciele rámcovej smernice o vode.

Opatrenia prijaté členskými štátmi musia byť založené na prístupe zohľadňujúcom riziko a 
účinnosť, ktorá zodpovedá nákladom a je potrebné vytvoriť nástroj, ktorý umožní vyčísliť 

straty látok, ktoré sa tvoria v priebehu prirodzeného procesu, alebo sú jeho dôsledkom. 

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 15
ČLÁNOK 4 B (nový)

Článok 4 B
Znečisťovanie spôsobené tretími 

krajinami
Najneskôr rok po nadobudnutí účinnosti 
tejto smernice Komisia predloží 
Európskemu parlamentu a Rade správu 
o situácii v znečisťovaní spôsobenom 
tretími krajinami. Na základe tejto správy 
a ak sa to bude považovať za potrebné, 
Európsky parlament a Rada vyzvú 
Komisiu, aby formulovala návrhy.

Odôvodnenie

Európska komisia sa musí zaoberať otázkami znečisťovania spôsobeného tretími krajinami.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 16
PRÍLOHA I, NÁZOV PRÍLOHY A ČASTI A

PRÍLOHA I: NORMY KVALITY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE 
PRIORITNÉ LÁTKY A URČITÉ 

PRÍLOHA I: NORMY KVALITY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA PRE 
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ĎALŠIE ZNEČISŤUJÚCE LÁTKY PRIORITNÉ LÁTKY
ČASŤ A: Normy kvality životného 
prostredia (EQS) pre prioritné látky v 
povrchových vodách

Normy kvality životného prostredia (EQS) 
v povrchových vodách

Odôvodnenie

Neexistuje dôvod na oddelenie prioritných látok od iných znečisťujúcich látok. Preto je 
logické ich uviesť spolu v jednej tabuľke.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 17
PRÍLOHA I ČASŤ B NÁZOV

ČASŤ B: NORMY KVALITY 
ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA (EQS) PRE 
OSTATNÉ ZNEČSŤUJÚCE LÁTKY

vypúšťa sa

Odôvodnenie

Ak sa prijme PDN 16, všetky znečisťujúc látky sa uvedú v časti A prílohy I bez rozdielu medzi 
prioritnými látkami a inými znečisťujúcimi látkami. Časť B sa tak stane bezpredmetnou.

Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 18
PRÍLOHA I ČASŤ C ODSEK 3 PODODSEK 2

Ak je prirodzená koncentrácia pozadia pre 
kovy väčšia ako hodnota EQS alebo ak 
tvrdosť, pH alebo iný parameter kvality 
vody ovplyvňuje biologickú dostupnosť 
kovov, členské štáty to môžu zohľadniť pri 
posudzovaní výsledkov monitorovania v 
porovnaní s EQS. Ak si zvolia tento 
postup, majú povinnosť použiť výpočtové 
metódy stanovené podľa článku 2 ods. 5.

Keď sa prirodzená koncentrácia pozadia 
pre kovy dá merať, pripočíta sa k hodnote 
určenej pre EQS. Ak tvrdosť, pH alebo iný 
parameter ovplyvňuje biologickú 
dostupnosť kovov, členské štáty to môžu 
zohľadniť pri posudzovaní výsledkov 
monitorovania v porovnaní s EQS. Ak si 
zvolia tento postup, majú povinnosť použiť 
výpočtové metódy stanovené podľa článku 
2 ods. 5.

Odôvodnenie

Úroveň prirodzenej koncentrácie môže významne ovplyvniť súlad s EQS aj v prípade, keď 
prirodzená koncentrácia je sama o sebe nižšia ako EQS. Členské štáty môžu vziať túto 
skutočnosť do úvahy.

Druhá časť tohto PDN má lingvistickú povahu: francúzska verzia neuvádza zmienku 
o biologickej dostupnosti kovov, ako je to v prípade anglickej verzie.(Druhá časť sa netýka 
slovenského znenia).
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Pozmeňujúci a doplňujúci návrh 19
PRÍLOHA II

PRÍLOHA X, TABUĽKA RIADKY 33 A AŽ 33 I (nové)

Číslo Číslo CAS Číslo EÚ² Názov prioritnej látky Identifikovan
á ako 
prioritná 
nebezpečná 
látka

(33 a) neuplatňuje sa xxx-xxx-x DDT spolu1 X

(33 b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 c) 309-00-2 206-215-8 Aldrín X
(33 d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrín X
(33 e) 72-20-8 200-775-7 Endrín X
(33 f) 465-73-6 207-366-2 Izodrín X
(33 g) 56-23-5 200-262-8 Tetrachlórmetán X
(33.h) 127-18-4 204-825-9 Tetrachlóretylén X
(33 i) 79-01-6 201-167-4 Trichlóretylén X

DDT spolu zahrňuje súčet nasledovných izomérov: 1,1,1-trichlór-2,2 a(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 50.29.3);
1,1,1-trichlór-2 (o-chlórfenyl)-2-(p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 789-02-6); 1,1-dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) 
etylén (číslo CAS 72-55-9) a 1,1- dichlór-2,2 a (p-chlórfenyl) etán (číslo CAS 72 54 8).
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Táto smernica má svoje odôvodnenie v povinnosti, ktorá je uvedená v smernici stanovujúcej 
rámec pre politiku Spoločenstva v oblasti vody.
Rámcová smernica vo svojom článku 16 uvádza rôzne povinnosti Európskej komisie týkajúce 
sa návrhov, medzi ktoré patria: osobitné opatrenia proti znečisťovaniu vody niektorými 
znečisťujúcimi látkami alebo skupinami znečisťujúcich látok, ktoré predstavujú významné 
riziko pre vodné životné prostredie alebo jeho prostredníctvom, vytvorenie zoznamu 
prioritných látok a v jeho rámci nebezpečných prioritných látok a tiež stanovenie noriem 
kvality platných pre koncentrácie prioritných látok v povrchových vodách, usadeninách alebo 
živých organizmoch.

Tieto normy kvality životného prostredia stanovujú koncentrácie znečisťujúcej látky alebo 
skupiny znečisťujúcich látok vo vode, usadeninách alebo živých organizmoch, ktoré nesmú 
byť prekročené a ich úlohou je chrániť ľudské zdravie a životné prostredie (článok 2 bod 35 
rámcovej smernice). Navrhovaná smernica určuje limity koncentrácie v povrchových vodách 
pre 41 druhov pesticídov, ťažkých kovov a iných nebezpečných chemických látok 
predstavujúcich osobitné riziko pre vodnú faunu a flóru a pre ľudské zdravie. Komisia 
uvádza, že počas vypracovania návrhu dôkladne zvážila možnosť zaviesť v rámci Únie 
osobitné kontrolné opatrenia pre prioritné látky. Štúdia vplyvu návrhu ukázala, že takéto 
opatrenia nie sú v súčasnosti opodstatnené vzhľadom na viaceré už existujúce nástroje 
Spoločenstva na zníženie emisií, alebo nástroje, ktoré budú na zníženie emisií prijaté.

Preto je potrebné vyjasniť vzťahy medzi týmito dvomi textami a upraviť nezrovnalosti. Je tiež 
potrebné vyhodnotiť ciele a opatrenia navrhnuté na ich dosiahnutie z hľadiska povinností 
vymenovaných v rámcovej smernici a tiež zvážiť ich účinnosť.

V tomto smere vaša spravodajkyňa zdôrazňuje, že táto dcérska smernica je časťou globálneho 
prístupu zameraného na boj proti šíreniu niektorých látok označovaných ako prioritných 
v povrchových vodách. Prvoradým cieľom tohto textu nie je ä stanovenie kritérií pre pitnú 
vodu.
Komisia nenavrhla opatrenia na kontrolu vypúšťania, pretože zastáva názor, že sa tým 
zaoberajú iné texty (REACH, IPPC, ...). Ale je potrebné zabezpečiť, aby si tieto opatrenia 
neodporovali, neprekrývali sa a hlavne, aby nedošlo k situácii, že nejaký zdroj emisie, 
vypúšťania a úniku zostal nepokrytý, pričom treba mať na pamäti zvláštne situácie dlhodobej 
a prirodzenej existencie niektorých látok.

Vaša spravodajkyňa sa snažila zodpovedať na hore uvedené otázky a tiež problematiku 
difúzneho znečisťovania.
Navyše vaša spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby vypracovala spoločné metodológie na 
zabezpečenie primeranej úrovne ochrany a zároveň na odstránenie narúšania hospodárskej 
súťaže.

Návrh Komisie oddeľuje prioritné látky od iných znečisťujúcich látok. Takéto oddeľovanie 
vytvára nejasnosti. Vaša spravodajkyňa navrhuje zaradiť týchto osem „iných znečisťujúcich 
látok“ medzi prioritné látky a vzhľadom na ich účinky dokonca medzi prioritné nebezpečné 
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látky.

Je potrebné sa tiež zaoberať zvláštnym prípadom prístavných zón. Prístavy sú zóny, kde sa 
suspendované látky v dôsledku bagrovania nachádzajú vo veľkom množstve. Je teda potrebné
nájsť správne riešenie tejto osobitnej situácie.

Vaša spravodajkyňa vyzýva Komisiu, aby sa zaoberala prípadmi znečisťovania spôsobeného 
tretími krajinami.

Vaša spravodajkyňa zastáva názor, že niektoré otázky je potrebné prediskutovať. Niektorí 
partneri, s ktorými sa stretla pri príprave tejto správy vyjadrili údiv nad niektorými hodnotami 
EQS, ktoré nezodpovedajú metodológii opísanej v dokumentoch prístupných na webovej 
stránke CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Z tohto 
dôvodu vaša spravodajkyňa zdôrazňuje potrebu odbornej diskusie o nasledovných látkach:
benzén, kadmium, hexachlórbenzén, hexachlórbutadien, ortuť, nikel, olovo, PAU. Z diskusií 
vyplynul nesúhlas s hodnotou EQS 0,05 µg/l pre ortuť, ktorá neberie do úvahy druhotnú 
otravu spojenú s metylortuťou a hodnotou 0,2 µg/l pre kadmium. Pokiaľ ide o náhodné 
znečistenie, výnimky, ktoré pripúšťa táto smernica, musia byť v súlade s rámcovou smernicou 
o vode a Komisia ich musí vyjasniť.
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