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SMĚRNICE EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY 2005/…/ES 

ze dne 

 

o ochraně podzemních vod před znečištěním 

 

 

EVROPSKÝ PARLAMENT A RADA EVROPSKÉ UNIE, 

s ohledem na Smlouvu o založení Evropského společenství, a zejména na čl. 175 odst. 1 této 

smlouvy, 

s ohledem na návrh Komise, 

s ohledem na stanovisko Evropského hospodářského a sociálního výboru1, 

s ohledem na stanovisko Výboru regionů2, 

v souladu s postupem stanoveným v článku 251 Smlouvy3, 

                                                 
1 Úř. věst. C 112, 30.4.2004, s. 40. 
2 Úř. věst. C 109, 30.4.2004, s. 29. 
3 Stanovisko Evropského parlamentu ze dne 28. dubna 2005 (dosud nezveřejněné v Úředním 

věstníku), společný postoj Rady ze dne … (dosud nezveřejněný v Úředním věstníku) a 
rozhodnutí Evropského parlamentu ze dne … (dosud nezveřejněné v Úředním věstníku). 
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vzhledem k těmto důvodům: 

 

(1) Podzemní vody jsou cenným přírodním zdrojem, který by měl být chráněn před chemickým 

znečištěním. To je důležité zejména z hlediska ekosystémů závislých na podzemních vodách a 

při využívání podzemních vod k zabezpečování vody pro lidskou spotřebu. 

 

(2) Jedním z cílů rozhodnutí Evropského parlamentu a Rady č. 1600/2002/ES ze dne 22. června 

2002 o Šestém akčním programu Společenství pro životní prostředí1 je i dosažení úrovně 

jakosti vody, která nemá vážný dopad na lidské zdraví a životní prostředí, ani pro ně 

nepředstavuje riziko. 

 

(3) V zájmu ochrany životního prostředí jako celku a lidského zdraví především je třeba zamezit 

nežádoucím koncentracím škodlivých znečišťujících látek v podzemních vodách, předcházet 

jim nebo je snižovat. 

 

(4) Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou se stanoví 

rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky2, obsahuje obecná ustanovení pro 

ochranu a zachování podzemních vod. Podle článku 17 uvedené směrnice je třeba přijmout 

opatření k předcházení a omezování znečišťování podzemních vod, včetně kritérií pro 

hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod a kritérií pro zjišťování významného a 

trvalého vzestupného trendu a pro definování počátku změny trendu. 

                                                 
1 Úř. věst. L 242, 10.9.2002, s. 1. 
2 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1. Směrnice ve znění rozhodnutí č. 2455/2001/ES (Úř. věst. 

L 331, 15.12.2001, s. 1). 
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(5) Vzhledem k nezbytnosti dosažení konzistentních úrovní ochrany podzemních vod je třeba 

zavést normy jakosti a prahové hodnoty a vytvořit metodiky založené na společném přístupu, 

aby existovala kritéria pro hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod. 

 

(6) Normy jakosti pro dusičnany, přípravky na ochranu rostlin a biocidy by měly být stanoveny 

jako kritéria Společenství pro hodnocení chemického stavu útvarů podzemních vod a měl by 

být zajištěn soulad se směrnicí Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod 

před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů1, směrnicí Rady 91/414/EHS ze dne 

15. července 1991 o uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh2 a směrnicí Evropského 

parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. února 1998 o uvádění biocidních přípravků na trh3. 

 

(7) Ustanovení pro chemický stav podzemních vod se nevztahují na přirozeně se vyskytující 

vysoké koncentrace látek nebo iontů nebo jejich ukazatelů, obsažené v útvaru podzemní vody 

nebo v přidružených útvarech povrchových vod vlivem zvláštních hydrogeologických 

podmínek, které nespadají pod definici znečištění. Zároveň se nevztahují na dočasné 

prostorově omezené změny směru toku a chemického složení, které nejsou považovány za 

průniky. 

 

(8) Měla by být stanovena kritéria pro zjišťování významných a trvale vzestupných trendů 

koncentrace znečišťujících látek a pro určování počátku změny trendu s přihlédnutím 

k pravděpodobnosti nepříznivých účinků na související vodní ekosystémy nebo závislé 

suchozemské ekosystémy. 

 

 

                                                 
1 Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1. Směrnice ve znění nařízení Evropského parlamentu a Rady 

(ES) č. 1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1). 
2 Úř. věst. L 230, 19.8.1991, s. 1. Směrnice naposledy pozměněná nařízením Evropského 

parlamentu a Rady (ES) č. 396/2005 (Úř. věst. L 70, 16.3.2005, s. 1). 
3 Úř. věst. L 123, 24.4.1998, s. 1. Směrnice ve znění nařízení (ES) č. 1882/2003. 
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(9) Členské státy by měly pokud možno využívat statistické postupy, pokud odpovídají 

mezinárodním normám a přispívají k dlouhodobé srovnatelnosti výsledků monitorování mezi 

členskými státy. 

 

(10) V souladu s čl. 22 odst. 2 třetí odrážkou směrnice 2000/60/ES má být směrnice Rady 

80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o ochraně podzemních vod před znečišťováním 

některými nebezpečnými látkami1 zrušena s účinkem od 22. prosince 2013. Je nezbytné 

zajistit pokračování ochrany stanovené směrnicí 80/68/EHS, pokud jde o opatření zaměřená 

na předcházení přímým i nepřímým vstupům znečišťujících látek do podzemních vod nebo 

jejich omezování. 

 

(11) Je nezbytné rozlišovat mezi nebezpečnými látkami, jejichž vstupu je třeba zabránit, a jinými 

znečišťujícími látkami, jejichž vstupy by měly být omezeny. Při určování nebezpečných a 

ostatních látek, které představují skutečné nebo možné riziko znečištění, by se měla využívat 

příloha VIII směrnice 2000/60/ES, v níž je uveden seznam hlavních znečišťujících látek 

týkajících se vodního prostředí. 

 

(12) V zájmu zajištění konzistentní ochrany podzemních vod by členské státy, které sdílejí útvary 

podzemních vod, měly koordinovat své činnosti, co se týče monitorování, stanovení 

prahových hodnot a určení příslušných nebezpečných látek. 

 

(13) Za určitých okolností by členské státy měly mít možnost udělit výjimky z opatření na 

předcházení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod nebo jeho omezování. 

                                                 
1 Úř. věst. L 20, 26.1.1980, s. 43. Směrnice ve znění směrnice 91/692/EHS (Úř. věst. L 377, 

31.12.1991, s. 48). 
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(14) Je nezbytné stanovit přechodná opatření, která se použijí v období mezi dnem provádění této 

směrnice a dnem zrušení směrnice 80/68/EHS. 

 

(15) Opatření nezbytná k provedení této směrnice by měla být přijata podle rozhodnutí Rady 

1999/468/ES ze dne 28. června 1999 o postupech pro výkon prováděcích pravomocí 

svěřených Komisi1, 

 
PŘIJALY TUTO SMĚRNICI: 

                                                 
1 Úř. věst. C 184, 17.7.1999, s. 23. 
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Článek 1  

 
Účel 

 

 

1. Tato směrnice stanoví specifická opatření uvedená v čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 2000/60/ES, 

s cílem zajistit předcházení a kontrolu znečišťování podzemních vod. K těmto opatřením patří 

zejména: 

 

a) kritéria pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod a 

 

b) kritéria pro zjišťování a změnu významných a trvalých vzestupných trendů a pro definování 

počátku změn trendu. 

 
2. Tato směrnice rovněž doplňuje ustanovení již obsažená ve směrnici 2000/60/ES o zamezení 

nebo omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod a má za cíl bránit zhoršování stavu 

všech útvarů podzemních vod. 

 

 
Článek 2  

 
Definice 

 

Kromě definic uvedených v článku 2 směrnice 2000/60/ES se pro účely této směrnice rozumí: 
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1) „normou jakosti podzemní vody“ norma environmentální kvality vyjádřená jako koncentrace 

určité znečišťující látky, skupiny znečišťujících látek nebo ukazatele znečištění v podzemní 

vodě, která by neměla být překročena z důvodu ochrany lidského zdraví a životního prostředí; 

 

2) „prahovou hodnotou“ norma jakosti podzemní vody stanovená členskými státy v souladu 

s článkem 3; 

 

3) „významným a trvalým vzestupným trendem“ jakékoli statisticky významné zvýšení 

koncentrace znečišťující látky, skupiny znečišťujících látek nebo ukazatele znečištění, které 

představuje riziko pro životní prostředí, u něhož byla změna trendu identifikována jako 

nezbytná v souladu s článkem 5; 

 

4) „vstupem znečišťující látky do podzemní vody“ přímé nebo nepřímé zavádění znečišťujících 

látek do podzemních vod v důsledku lidské činnosti. 

 

Článek 3 
 

Kritéria pro hodnocení chemického stavu podzemních vod 

 

1. Pro účely hodnocení chemického stavu útvaru podzemních vod nebo skupiny útvarů 

podzemních vod podle oddílu 2.3 přílohy V směrnice 2000/60/ES používají členské státy tato 

kritéria: 
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a) normy jakosti podzemní vody uvedené v příloze I; 

 

b) prahové hodnoty, které mají členské státy stanovit postupem podle části A přílohy II pro 

znečišťující látky, skupiny znečišťujících látek a ukazatele znečištění přispívající na 

jejich území k označení útvarů nebo skupin útvarů podzemních vod za rizikové, 

s přihlédnutím alespoň k seznamu obsaženému v části B přílohy II. 

 

2. Prahové hodnoty mohou být stanoveny na vnitrostátní úrovni, na úrovni oblasti povodí nebo 

části mezinárodní oblasti povodí, která se nachází na území členského státu, nebo na úrovni 

útvaru či skupiny útvarů podzemních vod. 

 

3. Členské státy zajistí, aby stanovení prahových hodnot pro útvary podzemních vod, o něž se 

dělí dva nebo více členských států, a pro útvary podzemních vod, v jejichž rámci proudí 

podzemní vody přes hranici členského státu, bylo mezi dotyčnými členskými státy 

koordinováno v souladu s čl. 3 odst. 4 směrnice 2000/60/ES. 

 

4. Přesahuje-li útvar nebo skupina útvarů podzemních vod území Společenství, usiluje dotyčný 

členský stát či státy o stanovení prahových hodnot ve spolupráci s dotyčnou třetí zemí nebo 

třetími zeměmi v souladu s čl. 3 odst. 5 směrnice 2000/60/ES. 

 

5. Členské státy poprvé stanoví prahové hodnoty podle odst. 1 písm. b) nejpozději do 22. 

prosince 2008. 
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 Veškeré stanovené prahové hodnoty se zveřejní v plánech povodí, které mají být spolu se 

souhrnem údajů uvedených v části C přílohy II předloženy podle článku 13 směrnice 

2000/60/ES. 

 

6. Členské státy za účelem ochrany lidského zdraví a životního prostředí pozmění seznam 

prahových hodnot v případech, kdy nové informace o znečišťujících látkách, skupinách 

znečišťujících látek nebo ukazatelích znečištění naznačují, že by měla být stanovena prahová 

hodnota pro další látku nebo pozměněna stávající prahová hodnota či opětovně zavedena 

prahová hodnota, která byla předtím ze seznamu vyškrtnuta. 

 

Prahové hodnoty lze ze seznamu vyškrtnout, není-li již dotyčný útvar podzemních vod kvůli 

příslušným znečišťujícím látkám, skupinám znečišťujících látek nebo ukazatelům znečištění 

rizikový. 

 

Veškeré takové změny seznamu prahových hodnot se oznámí v rámci pravidelného přezkumu 

plánů povodí. 

 

7. Komise zveřejní nejpozději do 22. prosince 2009 zprávu na základě informací poskytnutých 

členskými státy podle odstavce 5. 

 

Článek 4 

Postup hodnocení chemického stavu podzemních vod 
 

1. Členské státy použijí při hodnocení chemického stavu útvaru podzemních vod postup podle 

odstavce 2. Ve vhodných případech mohou členské státy při provádění tohoto postupu sdružit 

útvary podzemních vod do skupin v souladu s přílohou V směrnice 2000/60/ES. 
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2. Chemický stav útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod se považuje za dobrý, pokud: 

 

a) hodnoty norem jakosti pro podzemní vody uvedené v příloze I a příslušné prahové 

hodnoty stanovené podle článku 3 a přílohy II nejsou překročeny na žádném 

z monitorovacích míst daného útvaru nebo dané skupiny útvarů podzemních vod; nebo 

 

b) hodnota normy jakosti podzemní vody nebo prahová hodnota je překročena na jednom 

či více monitorovacích místech, ale příslušné šetření podle přílohy III potvrdí, že: 

 

i) na základě hodnocení podle bodu 3 přílohy III nejsou koncentrace znečišťujících 

látek převyšující normy jakosti pro podzemní vody nebo prahové hodnoty 

považovány za takové, jež představují významné riziko pro životní prostředí, s 

případným přihlédnutím k rozsahu postižení útvaru podzemních vod; 

 

ii) jsou splněny ostatní podmínky pro dobrý chemický stav podzemních vod uvedené 

v tabulce 2.3.2 přílohy V směrnice 2000/60/ES v souladu s bodem 4 přílohy III této 

směrnice; 

 

iii) případně jsou splněny požadavky čl. 7 odst. 3 směrnice 2000/60/ES v souladu 

s bodem 4 přílohy III této směrnice; 
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iv) způsobilost útvaru pozemních vod nebo jakéhokoli útvaru ze skupiny útvarů 

podzemních vod k využití lidmi nebyla z důvodu znečištění významně narušena 

 

3. Členské státy zveřejní přehled hodnocení chemického stavu podzemních vod v plánech 

povodí podle článku 13 směrnice 2000/60/ES. 

 

Součástí tohoto přehledu sestaveného na úrovni oblastí povodí nebo části mezinárodní oblasti 

povodí, která se nacházejí na území členského státu, je rovněž vysvětlení způsobu, jak byly 

při závěrečném hodnocení zohledněny případy překročení norem jakosti podzemní vody nebo 

prahových hodnot na jednotlivých monitorovacích místech. 

 

4. Je-li útvar podzemních vod v souladu s odst. 2 písm. b) klasifikován jako útvar, jehož 

chemický stav je dobrý, přijmou členské státy opatření podle článku 11 směrnice 2000/60/ES, 

která mohou být nutná k ochraně vodních ekosystémů, suchozemských ekosystémů a využití 

podzemních vod lidmi, závislých na části útvaru zastoupené monitorovacím místem nebo 

místy, kde byla překročena hodnota normy jakosti pro podzemní vody nebo prahová hodnota.  

 

Článek 5 

Identifikace významného a trvalého vzestupného trendu 

a definování počátku změny trendu 

 

1. Členské státy identifikují každý významný a trvalý vzestupný trend, pokud jde o koncentrace 

znečišťujících látek, skupin znečišťujících látek nebo ukazatelů znečištění zjištěných 

v útvarech nebo ve skupinách útvarů podzemních vod, které byly označeny za rizikové, a 

v souladu s přílohou IV definují počátek změny tohoto trendu. 
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2. Trendy, které představují významné riziko z hlediska poškození jakosti vodních nebo 

suchozemských ekosystémů, lidského zdraví nebo skutečných nebo možných legitimních 

způsobů využití vodního prostředí, členské státy změní na základě programu opatření 

uvedeného v článku 11 směrnice 2000/60/ES za účelem postupného snižování znečištění 

podzemních vod. 

 

3. V souladu s částí B bodem 1 přílohy IV definují členské státy na základě zjištěného trendu 

a s ním souvisejícího rizika pro životní prostředí počátek změny trendu jako procentní podíl 

úrovně norem jakosti pro podzemní vody stanovené v příloze I a prahových hodnot 

stanovených podle článku 3. 

 

4. V plánech povodí, které mají být předloženy podle článku 13 směrnice 2000/60/ES, členské 

státy shrnou: 

 

a) jak přispělo hodnocení trendů z jednotlivých monitorovacích míst v rámci útvaru nebo 

skupiny útvarů podzemních vod k identifikaci trvalého a významného vzestupného 

trendu, pokud jde o koncentraci nějaké znečišťující látky, nebo jeho změny, v souladu s 

přílohou V oddílem 2.5 uvedené směrnice a 

 

b) důvody počátku změny definované podle odstavce 3. 
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5. Je-li nutné hodnotit dopad stávajících kontaminačních mraků v útvarech podzemních vod, 

které mohou ohrozit dosažení cílů stanovených v článku 4 směrnice 2000/60/ES, a zejména 

kontaminačních mraků pocházejících z bodových zdrojů znečištění a kontaminované půdy, 

provedou členské státy dodatečná hodnocení trendů identifikovaných znečišťujících látek, aby 

ověřily, zda se tyto mraky z kontaminovaných míst nešíří, nezhoršují chemický stav útvaru 

nebo skupiny útvarů podzemních vod a nepředstavují riziko pro lidské zdraví a životní 

prostředí. Výsledky těchto hodnocení se shrnou v plánech povodí, které mají být předloženy 

podle článku 13 směrnice 2000/60/ES. 

 

 
Článek 6  

 
Opatření pro zamezení nebo omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod 

 

 

1. Pro dosažení cíle, jímž je zamezení nebo omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních 

vod, stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. b) bodu i) směrnice 2000/60/ES, zajistí členské státy, 

aby program měření stanovený v souladu s článkem 11 uvedené směrnice zahrnoval: 

 

a) veškerá nezbytná opatření zaměřená na zamezení vstupu jakýchkoli nebezpečných látek 

do podzemních vod. Při stanovování těchto látek by se členské státy měly zaměřit 

především na nebezpečné látky patřící do skupin znečišťujících látek uvedených 

v bodech 1 až 6 přílohy VIII směrnice 2000/60/ES a na látky patřící do skupin 

znečišťujících látek uvedených v bodech 7 až 9 uvedené přílohy, kde jsou tyto látky 

považovány za nebezpečné; 
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b) ohledně znečišťujících látek uvedených v příloze VIII směrnice 2000/60/ES, které 

nejsou považovány za nebezpečné, a ohledně jakýchkoli dalších znečišťujících látek 

neklasifikovaných jako nebezpečné a neuvedených v dané příloze, které podle 

členských států představují stávající nebo možné riziko znečištění, veškerá opatření 

nutná k omezení vstupu znečišťujících látek do podzemních vod, aby se zajistilo, že 

tento vstup nezpůsobí zhoršení dobrého chemického stavu podzemních vod, nevyvolá 

významný a trvalý vzestupný trend, pokud jde o koncentrace znečišťujících látek 

v podzemních vodách, ani jiným způsobem nezpůsobí znečištění podzemních vod. Při 

těchto opatřeních je třeba zohlednit zavedené osvědčené postupy, včetně osvědčených 

ekologických postupů a nejlepších dostupných technik stanovených v příslušných 

právních předpisech Společenství. 

 

Za účelem stanovení opatření uvedených v písmenech a) nebo b) mohou členské státy jako 

první krok určit okolnosti, za nichž se bude na znečišťující látky vyjmenované v příloze VIII 

směrnice 2000/60/ES, zejména základní kovy a jejich sloučeniny uvedené v bodě 7 uvedené 

přílohy, pohlížet jako na nebezpečné nebo nikoli nebezpečné. 

 

2. Vstup znečišťujících látek z difúzních zdrojů znečištění ovlivňující chemické složení 

podzemních vod bude brán v úvahu, kdykoli to bude technicky možné. 

 

3. Aniž jsou dotčeny jakékoli přísnější požadavky jiných právních předpisů Společenství, mohou 

členské státy vyjmout z opatření požadovaných v odstavci 1 vstup znečišťujících látek, který 

je: 
 

 a) výsledkem přímého vypouštění povoleného podle čl. 11 odst. 3 písm. j) směrnice 

 2000/60/ES; 
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b) podle příslušných orgánů v tak malém množství a koncentraci, že lze vyloučit jakékoli 

současné nebo budoucí nebezpečí zhoršení jakosti souvisejících podzemních vod; 
 

c) důsledkem havárií nebo mimořádných okolností přírodního původu, které nebylo možné 

rozumně předvídat, odvrátit nebo zmírnit;  
 

d) výsledkem umělé infiltrace nebo doplňování útvarů podzemních vod povoleného podle 

čl. 11 odst. 3 písm. f) směrnice 2000/60/ES;  

 

e) podle příslušných orgánů považován za takový, jemuž nebylo možné technicky zamezit 

nebo jej omezit bez užití: 

 

i) opatření, která by vedla ke zvýšenému ohrožení lidského zdraví nebo kvality 

životního prostředí jako celku nebo 

ii) nepřiměřeně nákladných opatření k odstranění množství znečišťujících látek 

z kontaminovaného horninového prostředí nebo půdního podloží, případně k 

použití jiného způsobu regulace jejich pronikání nebo 

 

f) důsledkem zákroků týkajících se povrchových vod mimo jiné za účelem zmírnění 

účinku povodní a období sucha a za účelem správy vod a vodních cest, a to rovněž na 

mezinárodní úrovni. Tyto činnosti, včetně uvolňování, bagrování, přemísťování a 

ukládání sedimentů v povrchových vodách, se provádějí v souladu s obecně závaznými 

pravidly a případně s povoleními a oprávněními udělovanými na základě těchto pravidel 

vydaných za tímto účelem členskými státy, za podmínky, že tento vstup neohrožuje 

dosahování environmentálních cílů stanovených pro dotyčné vodní útvary v souladu s 

čl. 4 odst. 1 písm. b) bodem ii) směrnice 2000/60/ES.  



 
12062/1/05 REV 1  DC/mk 16 
 DG I   CS 

 

4. Příslušné orgány členských států povedou seznam výjimek podle odstavce 3, aby je mohly na 

požádání oznámit Komisi.  

 

Článek 7  

Přechodná ustanovení 

 

V období ode dne …∗ do dne 22. prosince 2013 zohlední jakýkoli nový povolovací postup podle 

článků 4 a 5 směrnice 80/68/EHS požadavky uvedené v článcích 3, 4 a 5 této směrnice. 

 

Článek 8 

Technická přizpůsobení 

 

Přílohy II, III a IV mohou být přizpůsobeny vědeckému a technickému pokroku postupem podle 

čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES, s přihlédnutím k období přezkumu a aktualizace plánů povodí 

uvedených v čl. 13 odst. 7 uvedené směrnice. 

 

Článek 9  

Provádění 

 

Členské státy uvedou v účinnost právní a správní předpisy nezbytné pro dosažení souladu s touto 

směrnicí do …∗. Neprodleně o nich uvědomí Komisi. 

                                                 
∗ Úř. věst.: dva roky po dni vstupu této směrnice v platnost. 
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Tyto předpisy přijaté členskými státy musí obsahovat odkaz na tuto směrnici nebo musí být takový 

odkaz učiněn při jejich úředním vyhlášení. Způsob odkazu si stanoví členské státy. 

 

 
Článek 10 

Vstup v platnost 

 

Tato směrnice vstupuje v platnost dvacátým dnem po zveřejnění v Úředním věstníku Evropské unie. 

 

Článek 11 
 

Určení 
 

Tato směrnice je určena členským státům. 

 

V … 

 
Za Evropský parlament    Za Radu 

předseda     předseda nebo předsedkyně 

 
 
 
 
 

___________________
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PŘÍLOHA I 
 

NORMY JAKOSTI PODZEMNÍ VODY 

 

1. Pro účely hodnocení chemického stavu podzemních vod v souladu s článkem 4 jsou tyto 

normy jakosti podzemní vody normami jakosti uvedenými v tabulce 2.3.2 v příloze 

V směrnice 2000/60/ES a stanovenými v souladu s článkem 17 uvedené směrnice. 

 

Znečišťující látka Normy jakosti Poznámky 

Dusičnany 50 mg/l V případě činností spadajících do 

oblasti působnosti směrnice 

91/676/EHS budou programy a 

opatření požadovaná ve vztahu k 

této hodnotě (50 mg/l) v souladu s 

uvedenou směrnicí1. 

Účinné látky v 

pesticidech včetně jejich 

významných metabolitů, 

produktů rozkladu a 

reakčních produktů2 

0,1 µg/l 

0,5 µg/l (celkem)3 

 

 
1 Na činnosti mimo oblast působnosti směrnice 91/676/EHS se toto ustanovení nevztahuje. 
2 „Pesticidy“ se rozumí přípravky na ochranu rostlin ve smyslu článku 2 směrnice 91/414/EHS 

a biocidní přípravky ve smyslu článku 2 směrnice 98/8/ES. 
 
3 „Celkem“ znamená úhrn všech jednotlivých pesticidů, které byly zjištěny a jejichž množství 

bylo změřeno během monitorovacího postupu. 
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2. Výsledky uplatnění norem jakosti pro pesticidy způsobem stanoveným pro účely této 

směrnice nejsou dotčeny výsledky postupů pro hodnocení rizika požadované směrnicí 

91/414/EHS nebo směrnicí 98/8/ES. 

 

3. Pokud se u daného útvaru podzemních vod předpokládá, že normy jakosti pro podzemní vody 

by mohly zmařit dosažení environmentálních cílů týkajících se souvisejících útvarů 

povrchové vody uvedených v článku 4 směrnice 2000/60/ES nebo vést k významnému 

zhoršení ekologické nebo chemické kvality těchto útvarů nebo k významnému poškození 

suchozemských ekosystémů, které jsou na útvarech podzemních vod přímo závislé, zavedou 

se přísnější prahové hodnoty v souladu s článkem 3 a přílohou II této směrnice. Programy a 

opatření vztahující se k této prahové hodnotě se uplatňují rovněž pro činnosti spadající do 

oblasti působnosti směrnice 91/676/EHS. 

 

 

 

__________________
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PŘÍLOHA II 

 

PRAHOVÉ HODNOTY PRO LÁTKY ZNEČIŠŤUJÍCÍ PODZEMNÍ VODY A PRO 

UKAZATELE ZNEČIŠTĚNÍ PODZEMNÍCH VOD 

 

ČÁST A POKYNY PRO STANOVENÍ PRAHOVÝCH HODNOT ČLENSKÝMI STÁTY V SOULADU 

S ČLÁNKEM 3 

 

Členské státy stanoví pro všechny znečišťující látky a ukazatele znečištění prahové hodnoty, na 

jejichž základě jsou, v souladu s charakterizací provedenou v souladu s článkem 5 směrnice 

2000/60/ES, útvary nebo skupiny útvarů podzemních vod označovány za rizikové z hlediska 

nedosažení dobrého chemického stavu podzemních vod. 

 

Prahové hodnoty se stanoví takovým způsobem, že pokud výsledky monitorování na 

reprezentativním monitorovacím místě přesáhnou prahové hodnoty, naznačí to, že hrozí možnost, 

že není splněna jedna či více podmínek dobrého chemického stavu podzemních vod podle čl. 4 

odst. 2 písm. b) bodů ii), iii) a iv). 

 

Při stanovování prahových hodnot zohlední členské státy tyto pokyny: 

 

1. Určení prahových hodnot by mělo vycházet z těchto faktorů: 

 

a) rozsah vzájemného působení mezi podzemními vodami a souvisejícími vodními 

ekosystémy a závislými suchozemskými ekosystémy; 
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b) narušení skutečných nebo možných legitimních způsobů využití nebo funkcí 

podzemních vod; 

 

c) veškeré znečišťující látky, na jejichž základě se útvary podzemních vod označují za 

rizikové, s přihlédnutím k minimálnímu seznamu stanovenému v části B; 

 

d) hydrogeologické charakteristiky, včetně informací o hodnotách pozadí a vodní bilanci. 

 

2. Určení prahových hodnot by mělo přihlédnout i k původu znečišťujících látek, jejich 

možnému přirozenému výskytu, jejich toxicitě a tendenci se rozptylovat, jejich perzistenci 

a jejich bioakumulačnímu potenciálu. 

 

3. Určení prahových hodnot by mělo využít kontrolního mechanismu pro shromážděné údaje, 

který by se měl opírat o hodnocení kvality údajů, analytické úvahy a hodnoty pozadí pro 

látky, které se mohou vyskytovat jak přirozeně, tak v důsledku lidských činností. 
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ČÁST B: MINIMÁLNÍ SEZNAM ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK A JEJICH UKAZATELŮ, PRO NĚŽ MUSÍ 

ČLENSKÉ STÁTY STANOVIT PRAHOVÉ HODNOTY V SOULADU S ČLÁNKEM 3 

 

 

1. Látky nebo ionty, které se mohou vyskytovat jak 
přirozeně, tak v důsledku lidských činností  
Arsen 

Kadmium 

Olovo 

Rtuť 

Amonium 

Chlorid 

Sírany 

 

2. Uměle vyráběné syntetické látky 

Trichloroethylen 

Tetrachlorethylen 

 

3.  Parametry indikující zasolování nebo jiné vniky1 

Vodivost 

 

                                                 
1 Pokud jde o koncentrace solí v důsledku lidských činností, mohou se členské státy 

rozhodnout stanovit prahové hodnoty jak pro síran a chlorid, tak i pro vodivost. 
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ČÁST C: INFORMACE, KTERÉ MAJÍ ČLENSKÉ STÁTY POSKYTNOUT OHLEDNĚ ZNEČIŠŤUJÍCÍCH 

LÁTEK A JEJICH UKAZATELŮ, PRO NĚŽ BYLY STANOVENY PRAHOVÉ HODNOTY 

 

Členské státy shrnou v plánech povodí předložených v souladu s článkem 13 směrnice 2000/60/ES 

způsob uplatnění postupu podle části A této přílohy. 

 

Pokud je to možné, sdělí členské státy zejména: 

 

a) informace o počtu útvarů nebo skupin útvarů podzemních vod označených za rizikové 

a o znečišťujících látkách a ukazatelích znečištění, které k tomuto označení přispívají, včetně 

zjištěných koncentrací nebo hodnot; 

 

b) informace o každém z útvarů podzemních vod označeném za rizikový, zejména o velikosti 

vodních útvarů, o vztazích mezi útvary podzemních vod a souvisejícími povrchovými vodami 

a přímo závislými suchozemskými ekosystémy, a v případě přirozeně se vyskytujících látek, 

o koncentracích přirozeného pozadí v útvarech podzemních vod; 

 

c) prahové hodnoty, které platí na vnitrostátní úrovni nebo na úrovni oblasti povodí nebo části 

mezinárodní oblasti povodí, jež se nachází na území členského státu, nebo na úrovni útvaru či 

skupiny útvarů podzemních vod; 

 

d) vztah mezi prahovými hodnotami a: 

 

i) v případě přirozeně se vyskytujících látek zjištěnými hodnotami pozadí, 

 

ii) cíli environmentální kvality a jinými normami pro ochranu vod platnými na vnitrostátní 

úrovni, na úrovni Společenství nebo na mezinárodní úrovni a 

 

iii) veškerými důležitými informacemi ohledně toxikologie, ekotoxikologie, perzistence, 

bioakumulačního potenciálu znečišťujících látek a jejich tendence se rozptylovat. 

 

 

__________________
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PŘÍLOHA III 

 

HODNOCENÍ CHEMICKÉHO STAVU PODZEMNÍCH VOD 

 

1. Hodnocení s cílem určit chemický stav útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod bude 

provedeno u všech útvarů nebo skupin útvarů podzemních vod, které byly označeny za 

rizikové, a to pro všechny znečišťující látky, které přispívají k takovému označení útvaru 

nebo skupiny útvarů podzemních vod. 

 

2. Při provádění šetření podle čl. 4 odst. 2 písm. b) členské státy zohlední: 

 

a) informace shromážděné v rámci charakterizace, která má být provedena v souladu s 

článkem 5 směrnice 2000/60/ES a s oddíly 2.1, 2.2 a 2.3 přílohy II uvedené směrnice; 

 

b) výsledky z monitorovací sítě podzemních vod získané v souladu s oddílem 2.4 přílohy 

V směrnice 2000/60/ES a 

 

c) jakékoli další důležité informace, včetně srovnání aritmetického průměru roční 

koncentrace příslušných znečišťujících látek na jednom monitorovacím místě s 

normami jakosti pro podzemní vody stanovenými v příloze I a prahovými hodnotami 

stanovenými členskými státy podle článku 3 a přílohy II. 
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3. Za účelem prošetření, zda jsou splněny podmínky dobrého chemického stavu podzemních vod 

uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodech i) a iv), členské státy ve vhodných a nutných 

případech a na základě náležitých shrnutí výsledků monitorování, případně za pomoci odhadů 

koncentrace na základě koncepčního modelu útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod, 

předběžně odhadnou, do jaké míry převýší aritmetický průměr roční koncentrace znečišťující 

látky normu jakosti pro podzemní vody nebo prahovou hodnotu. 

 

4. Za účelem prošetření, zda jsou splněny podmínky dobrého chemického stavu podzemních vod 

uvedené v čl. 4 odst. 2 písm. b) bodech ii) a iii), členské státy ve vhodných a nutných 

případech a na základě příslušných výsledků monitorování a vhodného koncepčního modelu 

útvaru podzemních vod hodnotí: 

 

a) množství a koncentrace znečišťujících látek, které jsou transportovány nebo existuje 

pravděpodobnost, že by mohly být transportovány, z útvaru podzemních vod do 

souvisejících povrchových vod nebo do přímo závislých suchozemských ekosystémů; 

 

b) pravděpodobný vliv množství a koncentrací znečišťujících látek transportovaných do 

souvisejících povrchových vod a přímo závislých suchozemských ekosystémů; 

 

c) rozsah zasolování a jiných vniků do útvaru podzemních vod a 

 

d) ohrožení, které znečišťující látky v útvaru podzemních vod představují pro jakost vody, 

jež je nebo má být získávána z útvaru podzemních vod k lidské spotřebě. 
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5. Členské státy zobrazí chemický stav útvaru nebo skupiny útvarů podzemních vod na 

mapách podle oddílů 2.4.5 a 2.5 přílohy V směrnice 2000/60/ES. Kromě toho členské státy 

na těchto mapách v odpovídajících případech pokud možno vyznačí veškerá monitorovací 

místa, kde jsou normy jakosti pro podzemní vody nebo prahové hodnoty překročeny. 

 

 

_________________
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PŘÍLOHA IV 

 

IDENTIFIKACE A ZMĚNA VÝZNAMNÉHO 

A TRVALÉHO VZESTUPNÉHO TRENDU 

 

ČÁST A: IDENTIFIKACE VÝZNAMNÉHO A TRVALÉHO VZESTUPNÉHO TRENDU 

 

Členské státy identifikují významné a trvalé vzestupné trendy ve všech útvarech nebo skupinách 

útvarů podzemních vod, které jsou označeny za rizikové v souladu s přílohou II směrnice 

2000/60/ES, při zohlednění těchto požadavků: 

 

1. v souladu s oddílem 2.4 přílohy V směrnice 2000/60/ES se monitorovací program sestaví 

tak, aby odhalil významné a trvalé vzestupné trendy, pokud jde o koncentrace 

znečišťujících látek identifikovaných podle článku 3 této směrnice; 

 

2. základem postupu pro identifikaci významných a trvalých vzestupných trendů je tento 

postup: 

 

a) četnost monitorování a umístění monitorovacích míst se zvolí tak, aby byly splněny 

tyto požadavky: 

 

i) poskytování informací nutných k zajištění toho, že tyto vzestupné trendy bude 

s dostatečnou přesností a spolehlivostí možno odlišit od přírodního kolísání; 
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ii) umožnění dostatečně včasné identifikace těchto vzestupných trendů, aby bylo 

možné provést opatření s cílem zabránit ekologicky významným zhoršení 

jakosti podzemních vod nebo je alespoň v maximální možné míře zmírnit. Tato 

identifikace se pokud možno poprvé provede do roku 2009 s přihlédnutím ke 

stávajícím údajům, v souvislosti se zprávou o identifikaci trendů v rámci 

prvního plánu povodí podle článku 13 směrnice 2000/60/ES, a poté vždy 

alespoň jednou za šest let; 

 

iii) zohlednění fyzikálních a chemických současných charakteristik útvaru 

podzemních vod, včetně podmínek proudění podzemních vod, rychlosti jejich 

obnovy a doby filtrace půdou nebo podložím; 

 

b) použité metody monitorování a analýzy jsou v souladu s mezinárodními zásadami 

pro kontrolu jakosti, případně též s CEN nebo vnitrostátními normalizovanými 

metodami, aby byla zajištěna stejná odborná kvalita a srovnatelnost získaných údajů; 

 

c) hodnocení se zakládá na statistické metodě, například regresní analýze, k analýze 

trendů v časové řadě na jednotlivých monitorovacích místech; 

 

d) aby se předešlo zkreslení při identifikaci trendů, přiřazuje se, s výjimkou celkových 

pesticidů, všem výsledkům měření pod mezí stanovitelnosti hodnota odpovídající 

poloviční hodnotě horní meze stanovitelnosti prokázané v časové řadě; 

 

3. při identifikaci významných a trvalých vzestupných trendů, pokud jde o koncentrace látek, 

které se vyskytují jak přirozeně, tak v důsledku lidských činností, se přihlédne k údajům 

shromážděným před začátkem monitorovacího programu, s cílem podat zprávu 

o identifikaci trendů v rámci prvního plánu povodí uvedeného v článku 13 směrnice 

2000/60/ES, pokud tyto údaje existují. 
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ČÁST B: POČÁTKY ZMĚN TRENDU 

 

Podle článku 5 členské státy změní identifikované významné a trvalé vzestupné trendy, představují-

li tyto trendy nebezpečí poškození pro související vodní ekosystémy, přímo závislé suchozemské 

ekosystémy, lidské zdraví nebo skutečné nebo možné legitimní způsoby využití vodního prostředí, a 

to při zohlednění těchto požadavků: 

 

1. provádění opatření za účelem změny významných a trvalých vzestupných trendů bude 

zahájeno tehdy, dosáhne-li koncentrace znečišťující látky 75 % hodnot ukazatelů norem 

jakosti pro podzemní vody uvedených v příloze I a prahových hodnot stanovených podle 

článku 3, ledaže by: 

 

a) bylo nutné dřívější zahájení, aby opatření ke změně trendu mohla co nejhospodárněji 

zamezit jakémukoli ekologicky významnému zhoršení jakosti podzemních vod nebo 

je alespoň co nejvíce zmírnit; 

 

b) bylo odůvodněno jiné zahájení, v případech, kdy je kvůli mezi detekce nemožné 

zjistit trend odpovídající 75 % hodnoty ukazatelů nebo 

 

c) rychlost zvyšování a možnost změny trendu byly takové, že i pozdější zahájení 

opatření ke změně trendu by stále umožňovalo velmi hospodárně zamezit jakémukoli 

ekologicky významnému zhoršení jakosti podzemních vod nebo je alespoň v co 

největší míře zmírnit. 
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Pro činnosti spadající do oblasti působnosti směrnice 91/676/EHS se počáteční bod pro 

provádění opatření na změnu významných a trvalých vzestupných trendů stanoví v souladu s 

uvedenou směrnicí a se směrnicí 2000/60/ES; 

 

2. jakmile je pro útvar podzemních vod, označený za rizikový v souladu s bodem 2.4.4 

přílohy V směrnice 2000/60/ES a podle části B bodu 1 této přílohy, stanoveno zahájení, 

nelze je změnit během šestiletého cyklu plánu povodí požadovaného v souladu s článkem 

13 směrnice 2000/60/ES. 

 

3. změny trendu je třeba doložit, a to s přihlédnutím k příslušným monitorovacím opatřením 

obsaženým v části A bodu 2. 

 

 

     

 

 
 





 
 
 

 
12062/1/05 REV 1 ADD 1  mbn/MV/ij 1 
  DG I   CS 

 

RADA
EVROPSKÉ UNIE

Brusel 23. ledna 2006 
(OR. en) 

Interinstitucionální spis: 
2003/0210 (COD)  

12062/1/05 
REV 1 
ADD 1 
 
 
 

  
ENV 395 
CODEC 717 
 

 
ODŮVODNĚNÍ RADY 
Předmět: Společný postoj Rady ze dne 23. ledna 2006 k přijetí směrnice Evropského 

parlamentu a Rady o ochraně podzemních vod před znečištěním 
 
 

 

 

 

 

 

ODŮVODNĚNÍ RADY 



 

 
12062/1/05 REV 1 ADD 1  mbn/MV/ij 2 
 DG I   CS 

 

 

I. ÚVOD 

 

Komise přijala svůj návrh1 směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně podzemních 

vod před znečištěním dne 28. října 2003. 

 

Evropský parlament přijal své stanovisko při prvním čtení dne 28. dubna 2005. 

 

Výbor regionů přijal své stanovisko dne 12. února 2004. 2 
 

Hospodářský a sociální výbor přijal své stanovisko dne 29. dubna 2004. 3 
 

Rada přijala svůj společný postoj dne 23. ledna 2006. 

 

II. CÍL 

 

 Podzemní vody jsou důležitým přírodním zdrojem poskytujícím vodu jak pro lidskou 

spotřebu, tak pro zemědělství a průmysl. Podzemní vody mají také klíčovou úlohu, zejména 

v obdobích sucha, v ochraně vodních a suchozemských ekosystémů. Ochrana podzemních 

vod je proto nezbytná a zvláštní důraz je při ní nutné klást na předcházení znečištění, protože 

obnova jakosti podzemních vod je většinou i po odstranění zdroje znečištění zdlouhavá 

a obtížná. 

 Ochrana podzemních vod před znečištěním je v současné době upravená směrnicí 

80/68/EHS,4 která má být zrušena v roce 2013, a směrnicí 2000/60/ES: rámcová směrnice 

o vodě5.  

  

                                                 
1 Úř. věst. C..., s. ... 
2 Úř. věst. C..., s. ... 
3 Úř. věst. C 117, 30.4.2004, s. 52. 
4 Úř. věst. L 20, 26.1.1980, s. 43. 
5 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 72. 
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 Tento návrh se snaží vyhovět obecnému požadavku obsaženému v článku 17 rámcové 

směrnice o vodě, podle kterého by Evropský parlament a Rada měly na návrh Komise 

přijmout specifická opatření na předcházení a kontrolu znečišťování podzemních vod, a snaží 

se také, aby bylo zajištěno dosažení cílů rámcové směrnice v oblasti životního prostředí, které 

se týkají podzemních vod.  

 

III. ANALÝZA SPOLEČNÉHO POSTOJE 

 

Všeobecné poznámky 

 

Společný postoj zahrnuje celou řadu změn přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení, 

a to v jejich stejném znění, z části nebo v jejich smyslu. Tyto změny vylepšují nebo ujasňují 

znění navrhované směrnice. 

 

Jiné změny se však ve společném postoji neodrážejí, protože se Rada shodla na tom, že jsou 

nepotřebné či nežádoucí, nebo protože v několika případech byla ustanovení obsažená 

v původním návrhu Komise vypuštěna nebo důkladně přepracována. To platí zejména pro 

přílohy, ve kterých se Rada snažila o co možná nejjednodušší a nejjasnější znění, aby bylo 

zajištěno účinné provádění.  

 

Několik změn nebylo do tohoto společného postoje zahrnuto, neboť podle názoru Rady 

nebyly tyto změny v souladu s příručkou pro tvorbu legislativních aktů Společenství, protože 

opakují či interpretují ustanovení obsažená ve směrnici 2000/60/ES, rámcové směrnici 

o vodě, nebo jsou s nimi v rozporu.  

 

Několik změn bylo odmítnuto, protože se mělo za to, že se snaží zavést ustanovení, která 

nespadají do oblasti působnosti návrhu vymezené rámcovou směrnicí nebo která jsou již 

zahrnuta v jiných stávajících legislativních aktech. 
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Společný postoj zahrnuje rovněž jiné změny než ty, o kterých se uvažovalo ve stanovisku 

Evropského parlamentu při prvním čtení. Rada se zejména snažila o co možná 

nejracionálnější uspořádání struktury navrhovaného aktu s cílem napomoci příslušným 

orgánům a občanům v porozumění požadavkům, které tato směrnice ukládá členským státům. 

Kromě toho byla provedena řada redakčních změn, aby bylo znění jasnější a byla zajištěna 

celková soudržnost směrnice. 

 

Konkrétní otázky 

 

Rada se zejména shodla, že: 

 

• Změna 1 a první část změny 2 nehovoří jasně, pokud jde o rozdíl mezi „znečištěním“ 

a „zhoršením“. K článku 1 byla připojena zmínka o potřebě předcházení zhoršování stavu 

útvarů podzemních vod v souladu s rámcovou směrnicí o vodě. 

• Cílem změny 3 je zavést pro všechny útvary podzemních vod normy používané pro útvary 

sloužící k odběru pitné vody, což však není skutečně proveditelné. Totéž platí pro první 

část změny 62 (jejíž druhá část byla Radou přijata), pro bod 2 písmeno b) změny 65 a pro 

změnu 68. 

• Cíle uvedené ve změnách 95 a 100 jsou nejlépe uskutečnitelné prostřednictvím rámcových 

programů Společenství pro výzkum. 

• Změna 4 nebyla v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, která jasně rozlišuje mezi 

úrovněmi ochrany pro podzemní vody a povrchové vody. 

• Změny 7, 10 a 80 stejně jako bod aa) změny 15 jsou zaměřeny na kvantitativní stav 

podzemních vod. Ten již nespadá do oblasti působnosti této dceřiné směrnice, která se týká 

výhradně kvalitativního stavu vymezeného v článku 17 rámcové směrnice o vodě. 

• Změny 8 a 9, které se týkají jiných oblastí politik, nejsou v souladu s příručkou pro tvorbu 

legislativních aktů Společenství, podobně jako změna 13, která byla považována spíše za 

interpretaci rámcové směrnice o vodě než za zdůvodnění směrnice o podzemních vodách. 

• Změna 11 nebyla nutná, protože znění společného postoje podle článku 6 zavádí režim, 

který odpovídá režimu uvedenému ve směrnici 80/68/EHS. 
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• Změna 16 je duplicitní k ustanovením z článku 5 rámcové směrnice o vodě, která jasně 

stanovují odpovědnosti pokud jde o charakteristiky. 

• Změna 17 nebyla přijatelná, protože podle názoru Rady je jasné koncepční i 

terminologické rozlišení mezi normami jakosti stanovenými na úrovni Společenství 

a prahovými hodnotami, které mají být stanoveny členskými státy, podstatným prvkem 

navrhované směrnice. Oslabení nebo odmítnutí tohoto přístupu by zkomplikovalo 

provádění směrnice a snížilo by její účinnost vzhledem k výsledkům. Totéž platí i pro další 

části znění, pro části změn nebo celé změny 30, 31, 34, 36, 65, 66, 67, 69, 70, 71, 89 a 90.  

• Změna 18 byla v zásadě přijata, ale její znění bylo vyjasněno tak, aby lépe vystihovalo 

pojem trendu, který může vést k riziku pro životní prostředí. 

• Změny 19 a 20 byly částečně přijatelné, ale znění návrhu nebylo v souladu s rámcovou 

směrnicí o vodě. Prvky z obou změn byly spojeny v čl. 2 odst. 4. 

• Změna 21 mění znění definice uvedené v rámcové směrnici o vodě a mohla by vést 

k nejasnostem. Rámcová směrnice o vodě vyžaduje „zamezení zhoršení stavu útvarů 

podzemních vod“ nikoli jakosti. 

• Změny 22 a 24, jakož i první část změny 38 se vztahují k pojmům, které jako takové 

nejsou ve společném postoji používány, a představují závažné praktické obtíže. Otázce 

koncentrace látek, které se vyskytují přirozeně, (na kterou naráží také změna 91) se však 

věnuje bod odůvodnění 7. 

• Změny 23, 49 a 93 zavádějí nový, složitý a zbytečný pojem, který by mohl vést 

k všeobecně nesprávnému výkladu. Na znečištění způsobené minulou činností se 

odpovídajícím způsobem vztahují obecnější ustanovení společného postoje a rámcové 

směrnice o vodě. 

• Změna 56 nespadala do oblasti působnosti navrhované směrnice. 

• Změna 27 nebyla v souladu s názorem Rady, podle kterého normy jakosti a prahové 

hodnoty by měly být určeny na úrovních odpovídajících rizikům pro útvary podzemních 

vod. 

• Změny 57 a 59 nebyly nutné, protože společný postoj stanoví obsah pojmu dobrý a špatný 

chemický stav. 

• Změna 37 nebyla nutná s ohledem na definice znečišťující látky a znečištění uvedené 

v rámcové směrnici o vodě. 

• Změna 40 byla nepřijatelná, protože za provádění programu opatření jsou zodpovědné 

členské státy. 
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• Otázky, kterými se zabývají změny 41 a 58 jsou zahrnuty v přílohách IV a III společného 

postoje. 

• Změna 46 byla nepřijatelná, protože používá ustanovení odvozené ze směrnice 80/68/EHS 

ve velmi odlišném kontextu, který jí činní nepoužitelnou. 

• Změny 51, 52 a 54 zdvojují ustanovení rámcové směrnice o vodě. Pokud jde o změnu 50, 

Rada pozměnila znění čl. 6 odst. 4 podle směrnice 80/68/EHS (článek 15), aby snížila 

byrokratickou zátěž na minimum.  

• Změna 55 neodůvodněně vylučuje u přílohy III možnost technického přizpůsobení.  

• Vypuštění, které navrhovala změna 60, by vedlo k rozporu mezi touto směrnicí 

o podzemních vodách a směrnicí 91/676/EHS. Společný postoj ujasňuje vztah mezi oběma 

směrnicemi. 

• Změna 64 přestala být vhodná jako taková, protože společný postoj řeší otázku plnění 

jiným způsobem s cílem vyhnout se situaci, kdy neplnění na jednom monitorovacím místě 

by znamenalo neplnění pro celý útvar podzemních vod nebo pro skupinu útvarů (viz 

článek 4 a příloha III). 

• Změny 73, 76, 77, 78, 79 (první část), 83, 84 a 85 nejsou nadále podstatné. Rada se 

zejména domnívala, že přístup stanovených časových řad uvedený v původním návrhu 

nebyl použitelný vzhledem k pestrosti hydrogeologických podmínek v celé EU a že 

společná kritéria by měla být definována pouze pro identifikaci trendů a pro zahájení 

změny trendu (příloha IV). Ve smyslu druhé části změny 79 (podobně jako 

 tomu bylo u změny 89) byla upravena příloha IV bod 1.3. 

• Změna 81 byla matoucí a v rozporu s rámcovou směrnicí o vodě. Čl. 5 odst. 2 společného 

postoje však vyjasňuje, co má být chráněno. 
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IV. ZÁVĚR 

 

Rada se domnívá, že tento společný postoj představuje vyvážený soubor opatření, která 

přispějí ke sledování cílů politiky Společenství v oblasti životního prostředí uvedených v čl. 

174 odst. 1 Smlouvy o ES a která podpoří ochranu podzemních vod proti znečištění tím, že 

zajistí, aby odpovídaly požadavkům týkajícím se podzemních vod obsaženým ve směrnici 

2000/60/ES, a že umožní členským státům účinné provádění, s ohledem na specifické 

hydrogeologické podmínky na vnitrostátní úrovni. 

 

Rada očekává konstruktivní jednání s Evropským parlamentem za účelem brzkého přijetí 

směrnice. 
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Prohlášení Komise 
 
Komise bude i nadále usilovat o to, aby směrnice o dusičnanech byla v členských státech v plném 

rozsahu a řádně prováděna, a v případě potřeby zahájí řízení pro porušení práva stanovené ve 

Smlouvě.  

 

Do března roku 2007 a v souladu s čl. 18 odst. 3 rámcové směrnice o vodě zveřejní Komise svoji 

první zprávu o pokroku týkající se provádění uvedené směrnice. V této zprávě Komise posoudí 

otázku znečišťování dusičnany a zejména potřebu zajistit: 

 

i) maximální soulad při provádění směrnice o dusičnanech, rámcové směrnice o vodě a 

této směrnice, 
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ii) vysokou míru ochrany před znečištěním dusičnany pro všechny útvary podzemních vod 

využívaných jako zdroje dodávky pitné vody a  

 

iii) možnost dodržení obecných cílů stanovených v článku 4 rámcové směrnice o vodě 

(dosažení dobrého stavu do roku 2015). 

 

 

Prohlášení Švédska, jež objasňuje jeho hlasování, pro uvedení do zápisu z jednání 

 

Švédsko hlasuje proti navrhované směrnici o podzemních vodách. Švédsko se domnívá, že norma 

kvality týkající se dusičnanů uvedená ve směrnici o podzemních vodách by se měla vztahovat 

rovněž na odvětví zemědělství, a nemůže přijmout zásadu použití méně přísných požadavků na 

emise dusičnanů v zemědělství než u jiných činností. 

 

Aby byla zajištěna dostatečně vysoká míra ochrany podzemních vod a aby byla nalezena cenově 

nejúčinnější opatření, je třeba emise dusičnanů ze zemědělské činnosti a nepříznivé účinky na 

podzemní vody vidět v širších souvislostech společně s dalšími emisemi dusičnanů. Podle našeho 

názoru je toho možno dosáhnout nejlépe tak, že se směrnice o dusičnanech obsahující obecnou 

normu kvality pro dusičnany rovněž použije na dusičnany, na něž se vztahuje směrnice 

o podzemních vodách. Zatímco směrnice o dusičnanech stanovuje množství dusičnanů a požaduje 

opatření, která je třeba při jeho překročení přijmout, má výrazně nižší právní závaznost a v mnoha 

oblastech poskytuje příliš nízkou míru ochrany podzemních vod. 
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SDĚLENÍ KOMISE 
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týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 
podzemních vod před znečištěním 
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2003/0210 (COD) 

SDĚLENÍ KOMISE 
EVROPSKÉMU PARLAMENTU 

 
podle čl. 251 odst. 2 druhého pododstavce Smlouvy o ES 

 
týkající se 

společného postoje Rady k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně 
podzemních vod před znečištěním 

 
(Text s významem pro EHP) 

1- SOUVISLOSTI 

Datum předání návrhu EP a Radě 
(dokument KOM(2003)550 v konečném znění – 2003/0210(COD)): 

22. září 2003 

Datum vydání stanoviska Evropského hospodářského a sociálního 
výboru: 

31. března 2004 

Datum vydání stanoviska Výboru regionů: 12. února 2004 

Datum vydání stanoviska Evropského parlamentu, první čtení: 28. dubna 2005 

Datum předání pozměněného návrhu: 22. června 2005 

Datum přijetí společného postoje: 23.1.2006 

2- CÍL NÁVRHU KOMISE 

Podzemní voda je důležitý přírodní zdroj, kterého se využívá hlavně jako zdroje pitné vody, 
pro průmyslové účely a v zemědělství. Má také vysokou ekologickou hodnotu, protože se 
vzájemně ovlivňuje s povrchovými vodami a mokřady, a představuje proto klíčovou část 
hydrologického cyklu, kterou je třeba chránit. 

Ochrana podzemních vod před znečištěním je předmětem právních předpisů Společenství od 
roku 1980; v poslední době se tak dělo prostřednictvím rámcové směrnice o vodě, která byla 
přijata v roce 2000. 

Chybí však kritéria pro vymezení cílů environmentální kvality podzemní vody, zejména pro 
její dobrý chemický stav. Kromě toho jsou potřebná zvláštní opatření k zabránění 
a omezování znečištění podzemních vod. Při schvalování rámcové směrnice o vodě byla tato 
skutečnost uznána tak, že článek 17 uvedené směrnice požaduje na Komisi, aby předložila 
návrh na řešení těchto potřeb. 
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Na základě těchto souvislostí a po rozsáhlých konzultacích se zúčastněnými stranami vydala 
Komise v září 2003 návrh nové směrnice o ochraně podzemních vod před znečištěním1. Tento 
návrh obsahuje následující hlavní prvky:  

• režim souladu pro posuzování dobrého chemického stavu podzemních vod z hlediska 
omezeného počtu znečišťujících látek tam, kde jsou směrodatné stávající normy 
Společenství; 

• kritéria pro posuzování chemického stavu podzemních vod na základě norem 
environmentální kvality, které členské státy stanoví na vhodné úrovni (na celostátní úrovni, 
na úrovni povodí nebo útvaru podzemní vody), a to v závislosti na rozdílných podmínkách 
přírodních podzemních vod, zjištěných tlacích a příslušných chemických látkách; 

• kritéria pro zjišťování významných vzestupných trendů u koncentrací znečišťujících látek 
v podzemní vodě a pro definování počátku změny trendu; 

• opatření k zabránění přímým a nepřímým vstupům znečišťujících látek do podzemních vod 
nebo jejich omezení. 

Návrh poskytuje jasné specifikace, které zajistí dosažení environmentálních cílů rámcové 
směrnice o vodě, pokud jde o podzemní vody. Rovněž vede k dosažení správné rovnováhy 
mezi otázkami, na které je třeba se zaměřit na úrovni Společenství, a těmi, které je 
nejvhodnější přenechat k řešení členským státům. 

3- PŘIPOMÍNKY KE SPOLEČNÉMU POSTOJI 

3.1 Všeobecné připomínky 

Komise ve svém pozměněném návrhu přijala v plném rozsahu, částečně nebo v zásadě 67 
z 89 pozměňovacích návrhů přijatých Evropským parlamentem v prvním čtení. 54 z těchto 
pozměňovacích návrhů bylo nyní začleněno do společného postoje, a to doslova, nebo v jejich 
duchu. 

Komise přijala všechny pozměňovací návrhy, které byly motivovány snahou o ujasnění 
oblasti působnosti návrhu, zejména ty, které se týkají režimu souladu, pokud jde o dobrý 
chemický stav podzemních vod. Komise nepřijala pozměňovací návrhy, které opakují 
ustanovení rámcové směrnice o vodě a které se vztahují k ekosystémům podzemních vod. 

Rada začlenila klíčové pozměňovací návrhy Parlamentu týkající se dodržování dobrého 
chemického stavu podzemních vod, zjišťování a změn trendů znečištění, jakož i výjimek 
spojených s ustanoveními k zabránění vstupům znečišťujících látek nebo jejich omezení. 

Komise má za to, že společný postoj přijatý kvalifikovanou většinou dne 8.12.2005 obecně 
nemění přístup nebo cíle návrhu, a celkově vzato jej podporuje ve stávajícím znění. 

                                                 
1 KOM(2003) 550 v konečném znění, 19.9.2003. 
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3.2 Podrobné připomínky 

3.2.1 Pozměňovací návrhy Parlamentu přijaté Komisí a začleněné do společného postoje 
v plném rozsahu, částečně, nebo v zásadě 

Pozměňovací návrhy 2, 5, 6, 9, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 26, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 39, 
42, 47, 48, 55, 57, 58, 59, 63, 65, 88, 89 a 90 byly v různé míře začleněny. Ujasňují 
ustanovení o „zabránění nebo omezení“ a o kritériích pro posuzování dobrého chemického 
stavu podzemních vod. Pozměňovací návrh 60 Komise přijala výhradně za podmínky, že 
bude učiněn odkaz na směrnici o dusičnanech, který byl do společného postoje začleněn; to je 
v souladu s duchem pozměňovacího návrhu 64. Část C společného postoje v podstatě pokrývá 
pozměňovací návrhy 66, 67, 68, 69, 70 a 71, s tím rozdílem, že Rada zachovala termín 
„prahové hodnoty“, zatímco Evropský parlament doporučil používat jediný termín „normy 
kvality pro podzemní vody“. Pozměňovací návrh 72 byl také zohledněn. Konečně, 
pozměňovací návrhy 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 81, 82, 83 a 84, které se týkají technických 
požadavků na posuzování a změny trendů, jsou do společného postoje začleněny částečně 
nebo v zásadě. Rada se rozhodla zjednodušit přílohu IV začleněním obecných ustanovení 
o požadavcích na zjišťování a změny trendů, namísto zachování tabulek se společnými 
obdobími, které se nemusí vztahovat na všechny případy podzemních vod. 

3.2.2 Pozměňovací návrhy Parlamentu zamítnuté Komisí, avšak začleněné do společného 
postoje v plném rozsahu, částečně, nebo v zásadě 

Pozměňovací návrh 18 Komise zamítla, ale byl částečně začleněn do společného postoje. 
Tento pozměňovací návrh odkazuje na „ekologicky“ významný vzestup koncentrace 
znečišťujících látek v podzemních vodách. Rada formulaci pozměnila, takže definice 3 
v článku 2 je nyní jasnější. Pozměňovací návrh 50 byl rovněž zamítnut, ale ve společném 
postoji je obsažen jako čl. 6 odst. 4. 

3.2.3 Pozměňovací návrhy zamítnuté Komisí a Radou a nezačleněné do společného postoje 

Pozměňovací návrhy 3, 4, 7, 10, 11, 16, 21, 23, 27, 40, 49, 93, 51, 52, 54, 56, 62 a 80 byly 
zamítnuty oběma orgány a nebyly začleněny. Tyto pozměňovací návrhy opakovaly 
ustanovení rámcové směrnice o vodě, např. pokud jde o podzemní vodu využívanou jako 
pitnou vodu (3, 4, 62), kvantitativní otázky ohledně podzemní vody (7, 10 a 80), odkazy na 
antropogenní a ekotoxikologická kritéria (27), nebo přidávaly nová ustanovení o správě 
oblastí zatížených v minulosti (23, 93 a 49). Část pozměňovacího návrhu 88 (o odpadních 
vodách z domácností) byla zamítnuta. Preventivní opatření (51) a ustanovení o zásadě 
„náklady platí znečišťovatel“ (52) nebyla zachována, rovněž tak zvláštní ustanovení o lázních 
a zdrojích léčivých vod (54). Nebyl začleněn ani pozměňovací návrh 56, který se zmiňuje 
o programu INSPIRE2. V poslední řadě se mělo za to, že doporučení o výzkumu jsou ve 
směrnici na špatném místě, a pozměňovací návrhy 95 a 100 tedy nebyly zachovány. 

3.2.4 Pozměňovací návrhy Parlamentu přijaté Komisí v plném rozsahu, částečně, nebo 
v zásadě, ale nezačleněné do společného postoje 

Pozměňovací návrhy 1, 8, 15, 22, 24, 25, 36, 37, 38, 41, 46 a 91 byly částečně nebo v zásadě 
přijaty Komisí, ale nebyly začleněny. Některé z těchto pozměňovacích návrhů představují 

                                                 
2 KOM(2004) 516 v konečném znění. 
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redakční úpravy, například doplnění termínu „chemické“ ke znečištění v celém textu (1) 
a termínu „způsobené vlivem lidské činnosti“ do článku 5 (37); některé byly podstatnější, 
např. začlenění nového bodu odůvodnění o zemědělských/lesnických postupech (8), nové 
definice „základní koncentrace“ (22) a „výchozí koncentrace“ (24, 38), či odkaz na přirozený 
geogenně podmíněný obsah znečišťujících látek (91), což by bylo užitečné a v souladu se 
společným postojem. Možný návrh směrnice, kterou se mění příloha I návrhu, rovněž nebyl 
zachován (36). Nový článek o metodách měření (pozměňovací návrh 41) nebyl začleněn, ale 
byl by v souladu se souvisejícím opatřením společného postoje, přílohou IV odst. 1.2 písm. b) 
a c) návrhu. Konečně, odkaz na opatření a monitorování podzemních vod (46) nebyl do 
společného postoje začleněn. 

3.2.5 Dodatečné změny návrhu provedené Radou 

Ustanovení čl. 1 posledního odstavce bylo rozšířeno o odkaz na ustanovení rámcové směrnice 
o vodě týkající se „zabránění nebo omezení“ a začleněno jako samostatný odstavec 2. 

Do čl. 2 odst. 1 byla zahrnuta nová definice „normy kvality pro podzemní vody“, přičemž 
„prahová hodnota“ je nyní spojena s definicí (čl. 2 odst. 2). Bývalé definice 2 a 3 (nyní 3 a 4) 
byly mírně upraveny, a to zahrnutím křížového odkazu na „riziko pro životní prostředí“ 
(definice 3) a změnou „nepřímého vypouštění“ na „vstup“ (což zahrnuje přímé i nepřímé 
zanesení znečišťující látky do podzemních vod). 

V původním návrhu se článek 3 týkal kritérií souladu týkajících se dobrého chemického stavu 
podzemních vod, na což navazovaly požadavky týkající se stanovení prahových hodnot. To 
bylo nyní změněno sloučením kritérií pro posuzování chemického stavu podzemních vod 
v článku 3, konkrétně „norem kvality pro podzemní vody“ a „prahových hodnot“, 
a doplněním požadavků na stanovení prahových hodnot prostřednictvím dodatečných 
ustanovení o útvarech podzemních vod přesahujících státní hranice. Datum, k němuž měly být 
prahové hodnoty hlášeny, bylo rovněž změněno z roku 2008 na rok 2006, který navrhovala 
Komise. 

Restrukturalizace článku 3 logicky vyústila v to, že nyní jsou všechny prvky související 
s dodržováním začleněny do článku 4, včetně ustanovení, která byla původně součástí přílohy 
I (zejména poznámka pod čarou 22), a nabízí pružnost v uplatňování zásady „jedno špatně, 
všechno špatně“ (překročení normy v jednom bodě vede ke klasifikaci útvaru podzemní vody 
jako útvaru se špatným chemickým stavem) díky přístupu založenému na riziku. 

Duch článku 5 zůstává stejný jako v původním návrhu, ale nyní obsahuje ustanovení, která 
byla převzata z bývalé přílohy IV, a je tedy obsáhlejší. Bylo doplněno nové ustanovení 
o důvodech pro definování počátku změny trendu. 

Článek 6 byl rovněž podstatně rozšířen a obsahuje ustanovení o „zabránění nebo omezení“ 
vstupů znečišťujících látek (namísto nepřímého vypouštění uvedeného v původním návrhu). 
Znečišťující látky, jejichž vstupům je třeba zabránit nebo je omezit, a související opatření 
upřesňuje čl. 6 odst. 1. Do čl. 6 odst. 2 bylo zahrnuto nové ustanovení o difúzních zdrojích. 
Konečně, do čl. 6 odst. 3 byla začleněna řada výjimek, které buď připomínají ustanovení 
rámcové směrnice o vodě, pocházejí ze směrnice 80/68/EHS nebo zdůrazňují přípustné 
hospodaření s vodou. 

Článek 7 byl mírně upraven a nyní hovoří o „jakémkoli novém povolovacím řízení“, namísto 
„předchozího šetření a povolování“. 



 

CS 6   CS 

Článek 8 zůstává v podstatě beze změn. 

Jádro textu článku 9 zůstalo rovněž beze změn, ale datum provedení bylo změněno na 24 
měsíců namísto 18 měsíců. 

Jasnost přílohy I byla zlepšena převedením poznámek pod čarou na samostatné odstavce, 
které objasňují oblast působnosti a použitelnost norem kvality pro podzemní vody. Poznámka 
v pravém sloupci tabulky týkající se dusičnanů byla rozšířena na všechny činnosti, které 
spadají do oblasti působnosti směrnice 91/676/EHS, namísto pouhého odkazu na oblasti 
ohrožené znečištěním dusíkatými látkami. Nakonec byla do tabulky přidána hodnota 0,5 µg/l 
pro „celkovou koncentraci pesticidu“. 

Pořadí příloh II a III bylo změněno. Příloha II část A se nyní týká pokynů pro stanovení 
prahových hodnot (nový text, který je v souladu s pozměňovacím návrhem 65 Evropského 
parlamentu). Minimální seznamy látek nebo iontů souvisejících s prahovými hodnotami jsou 
součástí části B, čímž se tabulky (původně v příloze III) dělí do tří různých kategorií; 
seznamy stanoví, že prahové hodnoty spojené s koncentrací solí, které jsou výsledkem 
antropogenních činností, lze stanovit buď pro síran či chlorid, nebo pro elektrickou vodivost. 
Část C přílohy nyní obsahuje bývalou část B přílohy III s dodatečnými podrobnostmi, které 
text vylepšují.  

Příloha III se nyní týká posuzování chemického stavu podzemních vod a rozšiřuje původní 
text bývalé přílohy II o podrobnosti a křížové odkazy na článek 4. 

Konečně, příloha IV byla zjednodušena a namísto specifikací, zejména období, která nemusí 
být použitelná pro všechny případy podzemních vod v Evropě, uvádí obecné požadavky. 
V tomto ohledu byly odstraněny původní body 1.2 písm. c) a 2.3, a byly doplněny nové 
požadavky o četnosti a místech monitorování.  

4- ZÁVĚR 

Změny provedené Radou pomáhají návrh vyjasnit a uvést jeho provedení v soulad 
se souvisejícími ustanoveními rámcové směrnice o vodě. Komise tedy společný postoj 
podporuje. 




