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OPRAVA
k postoji Evropského parlamentu

přijatém ve druhém čtení dne 17. června 2008 k přijetí

směrnice Evropského parlamentu a Rady 2008/…/ES o normách environmentální kvality v 
oblasti vodní politiky a o změně směrnic 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 

86/280/EHS a 2000/60/ES

P6_TA-PROV(2008)0283
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

Podle článku 204a jednacího řádu se opravují tyto chyby ve výše uvedeném postoji:

1. Vkládá se následující článek:

Článek 8a
Postup projednávání ve výboru 

1. Komisi je nápomocen výbor uvedený v čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

2. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se články 5 a 7 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

Doba uvedená v čl. 5 odst. 6 rozhodnutí 1999/468/ES je tři měsíce.

3. Odkazuje-li se na tento odstavec, použijí se čl. 5a odst. 1 až 4 rozhodnutí 
1999/468/ES s ohledem na článek 8 zmíněného rozhodnutí.

2. Odkazy na postup projednávání ve výboru se mění takto:

a. Čl. 3 odst. 5 zní následovně:

5. Bod 3 části B přílohy I této směrnice lze změnit regulativním 
postupem s kontrolou stanoveným v čl. 8a odst. 3 této směrnice.
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b. Čl. 4 odst. 4 zní následovně:

4. Technické pokyny pro identifikaci mísících zón se přijímají 
regulativním postupem podle čl. 8a odst. 2 této směrnice.

c. Čl. 5. odst. 6 zní následovně 

6. Technické pokyny pro vypracování seznamů se přijímají 
regulativním postupem podle čl. 8a odst. 2 této směrnice.

d. Příloha I část B odst.2 druhý pododstavec zní následovně:

V souladu s oddílem 1.3.4 přílohy V směrnice 2000/60/ES však mohou 
členské státy zavést statistické metody, jakou je například výpočet percentilu, 
aby tak zajistily přijatelnou míru správnosti a přesnosti pro stanovení souladu 
s NPK–NEK. Pokud tak učiní, řídí se tyto statistické metody prováděcími 
pravidly stanovenými regulativním postupem podle čl. 8a odst. 2 této 
směrnice.

3. Příloha I část B bod 1 druhý pododstavec zní následovně:

Výpočet aritmetického průměru, použitá analytická metoda a, neexistuje-li žádná 
vhodná analytická metoda splňující minimální kritéria výkonnosti, i způsob použití 
NEK musí být v souladu s prováděcími předpisy, kterými se stanoví technické 
specifikace pro monitorování chemických látek a pro kvalitu výsledků analýz 
v souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES.
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