
AM\917996CS.doc PE500.412v01-00

CS Jednotná v rozmanitosti CS

EVROPSKÝ PARLAMENT 2009 - 2014

Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

2011/0429(COD)

8. 11. 2012

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY
226 – 295

Návrh zprávy
Richard Seeber
(PE492.914v01-00)

Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 
2000/60/ES a 2008/105/ES, pokud jde o prioritní látky v oblasti vodní politiky

Návrh směrnice
(COM(2011)0876 – C7-0026/2012 – 2011/0429(COD))



PE500.412v01-00 2/47 AM\917996CS.doc

CS

AM_Com_LegReport



AM\917996CS.doc 3/47 PE500.412v01-00

CS

Pozměňovací návrh 226
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) V souladu s článkem 191 Smlouvy 
o fungování Evropské unie přihlíží Unie 
při přípravě politiky v oblasti životního 
prostředí k dostupným vědeckým 
a technickým údajům, podmínkám 
životního prostředí v různých regionech 
Unie, možnému prospěchu a nákladům 
plynoucím z činnosti nebo nečinnosti, ale 
i k hospodářskému a sociálnímu rozvoji 
Unie jako celku a vyváženému rozvoji 
jejích regionů. Vědecké, environmentální 
a sociálně-ekonomické faktory, včetně 
faktorů týkajících se lidského zdraví, je 
třeba zohlednit i při přípravě nákladově 
účelné a přiměřené politiky v oblasti 
chemického znečištění povrchových vod, 
a to i v rámci přezkumu seznamu 
prioritních látek podle čl. 16 odst. 4 
směrnice 2000/60/ES. Za tímto účelem 
musí být důsledně uplatňována základní 
zásada směrnice o vodě (2000/60/ES), tj. 
„znečišťovatel platí“.

Or. de

Pozměňovací návrh 227
Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3b) V souladu se zásadou "znečišťovatel 
platí" musí být opatření ke zmírnění 
výskytu emisí provedena pokud možno již 
u samotného zdroje, a nikoli až poté, co se 
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emise dostanou do povrchové vody.

Or. de

Odůvodnění

Při uplatňování seznamu prioritních látek se musí brát v úvahu i difuzní a nepřímé emise. 
Řada z látek uvedených na seznamu se do povrchových vod nedostane přímo, ale nepřímo. 
V zájmu co možná nejefektivnější (z hlediska nákladů) kombinace opatření na ochranu 
povrchových vod musí být tyto emise minimalizovány v rámci celé EU.

Pozměňovací návrh 228
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) U některých látek by NEK vycházející 
z ekotoxikologických údajů a úvah, ani 
dodržování čl. 7 odst. 2 a 3 směrnice 
2000/60/ES, neposkytovaly dostatečnou 
úroveň ochrany, pokud jde o zachování 
kvality vody určené k lidské spotřebě 
a pocházející z povrchových vod v souladu 
se směrnicí Rady 98/83/ES ze dne 3. 
listopadu 1998 o jakosti vody určené 
k lidské spotřebě1. Jelikož ne všechny 
útvary povrchových vod jsou určeny jako 
zdroj pro výrobu pitné vody, v případě 
potřeby je vhodnější stanovit přísnější 
NEK na úrovni členských států.
___________________
1 Úř. věst. L 330 ze dne 5.12.1998, s. 32.

Or. en

Pozměňovací návrh 229
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Studie dokazují, že zbytky léčiv 
mohou představovat nebezpečí pro vodní 
prostředí. Již nyní je proto nutné řešit tuto 
otázku na evropské úrovni a zohlednit 
nejlepší poměr nákladů a přínosů. 
Posuzování rizik musí být na základě 
spolehlivých a na úrovni EU 
srovnatelných údajů monitorování 
rozšířeno. Za tímto účelem musí 
mechanismus navrhovaný v předkládané 
směrnici umožnit vytvoření seznamu pro 
sběr údajů, které jsou potřebné pro 
budoucí přezkum seznamu prioritních 
látek. V souladu s čl. 16 odst. 9 rámcové 
směrnice o vodě (2000/60/ES) odpovídá 
Komise za vypracování evropské strategie 
proti znečišťování vod zbytky léčiv. 
V tomto rámci předkládá návrhy, aby 
posílila posuzování rizik během uvádění 
těchto látek na trh a aby zjistila, jakými 
opatřeními lze co nejúčinněji snížit tato 
rizika na přijatelnou úroveň. Opírá se při 
tom o společnou prováděcí strategii 
rámcové směrnice o vodě (Common 
Implementation Strategy) a konzultuje se 
sítí referenčních laboratoří pro sledování 
nových látek znečišťujících životní 
prostředí (NORMAN) a Společným 
výzkumným střediskem.

Or. fr

Pozměňovací návrh 230
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17) Je zapotřebí zavést nový 
mechanismus, který by Komisi poskytoval 
cílené, vysoce kvalitní informace 

(17) Je zapotřebí zavést nový 
mechanismus, který by Komisi poskytoval 
cílené, vysoce kvalitní informace 
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z monitorování o koncentracích látek ve 
vodním prostředí a byl by zaměřen na nově 
se objevující znečišťující látky a látky, 
u nichž nejsou dostupné údaje 
z monitorování dostatečně kvalitní pro 
vyhodnocení rizik. Nový mechanismus by 
měl usnadnit shromažďování těchto 
informací v povodích celé Unie. V zájmu 
udržení nákladů na monitorování na 
přiměřené úrovni by se měl mechanismus 
zaměřit na omezený počet látek, které jsou 
dočasně zařazeny na seznam sledovaných 
látek, a na omezený počet monitorovacích 
míst, ale zároveň by měl poskytovat 
reprezentativní údaje, které jsou vhodné 
pro proces stanovení prioritních látek na 
úrovni EU. Tento seznam by měl být 
dynamický, aby reagoval na nové 
informace o možných rizicích, které 
představují nové znečišťující látky, a aby 
se zabránilo monitorování látek po dobu 
delší, než je nezbytně nutné.

z monitorování o koncentracích látek ve 
vodním prostředí a byl by zaměřen na nově 
se objevující znečišťující látky a látky, 
u nichž nejsou dostupné údaje 
z monitorování dostatečně kvalitní pro 
vyhodnocení rizik. Nový mechanismus by 
měl usnadnit shromažďování těchto 
informací v povodích celé Unie. V zájmu 
udržení nákladů na monitorování na 
přiměřené úrovni by se měl mechanismus 
zaměřit na omezený počet látek a na 
omezený počet monitorovacích míst, ale 
zároveň by měl poskytovat reprezentativní 
údaje, které jsou vhodné pro proces 
stanovení prioritních látek na úrovni EU.
Tento seznam by měl být dynamický, aby 
reagoval na nové informace o možných 
rizicích, které představují nové znečišťující 
látky, a aby se zabránilo monitorování 
látek po dobu delší, než je nezbytně nutné.

Or. pl

Pozměňovací návrh 231
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 1. – odst. 1 a (nový)
Směrnice 2000/60/ES
Příloha V – oddíl 1.3.4 – tabulka 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

V tabulce v příloze V, oddíl 1.3.4, k této 
směrnici se prodlužují intervaly přezkumu 
prioritních látek u řek, jezer, brakických 
vod a pobřežních vod z jednoho měsíce na 
tři měsíce.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 232
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 1
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 2. – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Doplňuje se nová definice, která zní: 
„přirozeně se vyskytující úrovní pozadí“ 
rozumí koncentrace látky ve vodě, přičemž 
tato látka se v přírodě vyskytuje a není 
vytvořena lidskou činností;

Or. pl

Pozměňovací návrh 233
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro útvary povrchových vod určených 
členskými státy v souladu s čl. 7 odst. 1 
směrnice 2000/60/ES členské státy stanoví 
přísnější NEK pro ty látky, u nichž výše 
uvedené NEK neumožňují potřebnou 
úroveň ochrany pro zabezpečení 
zásobování pitnou vodou a pro splnění 
požadavků odstavců 2 a 3 tohoto článku.

Or. en

Pozměňovací návrh 234
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
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Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3. – odst. 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Látky, pro které se používá NEK pro 
sedimenty a/nebo biotu, sledují členské 
státy v příslušné matrici nejméně jednou 
ročně, nelze-li na základě technických 
znalostí a odborného úsudku odůvodnit 
jiný interval.

4. Látky, pro které se používá NEK pro 
sedimenty a/nebo biotu, sledují členské 
státy v příslušné matrici nejméně jednou 
ročně každých šest let, nelze-li na základě 
technických znalostí a odborného úsudku 
odůvodnit jiný interval.

Or. pl

Pozměňovací návrh 235
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 4 – odst. 3 – písm. b a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. V čl. 4 odst. 3 se vkládá nové písmeno, 
které zní:
„ba) a postupně je během jednoho cyklu 
hospodaření vyřazen.“

Or. en

Pozměňovací návrh 236
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES 
Článek 5 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 5a

Kontrolní opatření
1. Evropská komise zajistí, aby byla pro 
látky označené jako prioritní látky nebo 
prioritní nebezpečné látky podle směrnice 
2000/60/ES přijata kontrolní opatření 
stanovená na základě platných právních 
předpisů Evropské unie, a to mimo jiné:
a) Evropská komise v souladu s čl. 57 
písm. f) nařízení (ES) č. 1907/2006 
požádá Evropskou agenturu pro chemické 
látky (ECHA), aby pro látky, na něž se 
vztahuje uvedené nařízení, připravila 
dokumentaci pro případné začlenění 
určité látky do přílohy XIV. Dokumentace 
může být omezena na odkaz na záznam v 
příloze I této směrnice.
b) Pro prioritní látky a prioritní 
nebezpečné látky, u nichž je nebezpečí 
spojeno hlavně s emisemi z dovážených 
předmětů, stanoví Evropská komise 
omezení podle čl. 68 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1907/2006.
2. Členské státy a Evropská komise zajistí, 
aby byla pro látky, které jsou podle této 
směrnice označeny jako prioritní látky a 
prioritní nebezpečné látky a na něž se 
vztahuje nařízení (ES) č. 1107/2009, 
přijata kontrolní opatření, a to mimo jiné:
a) Nové posouzení a obnovené povolení u 
prioritních látek zajistí postupné snižování 
emisí do vody.
b) Nové posouzení u prioritních 
nebezpečných látek zajistí nahrazení dané 
látky. Nejsou-li dostupné jiné možnosti, 
může být v případě uzavřených systémů 
pro danou látku vydáno časově omezené 
povolení.
c) Platnost všech povolení vztahujících se 
na pesticidy označené jako prioritní 
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nebezpečné látky skončí a 20 let po 
zařazení látky na seznam prioritních 
nebezpečných látek nesmí být vydáno 
žádné nové povolení.
3. Pro látky, které jsou v této směrnici 
označeny jako prioritní látky a prioritní 
nebezpečné látky a na něž se vztahuje 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 528/2012 ze dne 22. května 2012 
o dodávání biocidních přípravků na trh 
a jejich používání1, které je použitelné ode 
dne 1. září 2013, členské státy a Evropská 
komise zajistí, aby nebylo vydáno žádné 
povolení, jestliže nejsou splněny podmínky 
stanovené v čl. 5 odst. 2 uvedeného 
nařízení.“

_____________________
1 Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh 89.)

Odůvodnění

Podle rámcové směrnice o vodě přijímají Evropský parlament a Rada zvláštní opatření proti 
znečišťování vody znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami a Komise předkládá návrhy 
na regulaci postupného snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních látek a zejména na 
zastavení či postupné snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek. 

Pozměňovací návrh 237
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 7 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V čl. 7 odst. 1 se doplňuje nový 
pododstavec, který zní:
“Tento přezkum hodnotí zejména nezbytné 
úsilí v souladu s čl. 16 odst. 6 s ohledem 
na účinnost opatření, která byla zavedena 
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na úrovni členských států podle článků 9, 
10 a čl. 16 odst. 8 směrnice 2000/60/ES.”

Or. en

Pozměňovací návrh 238
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2008/105/ES
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sdělí výsledky pravidelného 
přezkumu přílohy X směrnice 2000/60/ES 
podle čl. 16 odst. 4 uvedené směrnice 
Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu 
případně doplní příslušnými návrhy, 
zejména návrhy na identifikaci nových 
prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek nebo na identifikaci 
některých prioritních látek jako prioritních 
nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.“

Každé 4 roky Komise sdělí výsledky 
pravidelného přezkumu přílohy X směrnice 
2000/60/ES podle čl. 16 odst. 4 uvedené 
směrnice Evropskému parlamentu a Radě. 
Zprávu případně doplní příslušnými 
návrhy, zejména návrhy na identifikaci 
nových prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek nebo na identifikaci 
některých prioritních látek jako prioritních 
nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.“ Při stanovování NEK 
pro jednotlivé látky by mělo být počítáno s 
faktorem nejistoty 100 v případě směsi.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh 94.)

Odůvodnění

Přidání faktoru mimořádné nejistoty je nejpragmatičtějším způsobem, jak posuzovat účinek 
kombinace látek, jestliže nejsou k dispozici konkrétní poznatky o přesném složení směsi. 
Stávající faktory nejistoty neberou v potaz toxicitu směsi a stanovování norem kvality pro 
jednotlivé látky, jestliže ve skutečnosti se tyto látky v životním prostředí nacházejí ve složitých 
směsích, nedává smysl.

Pozměňovací návrh 239
Christa Klaß
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2008/105/ES
Článek 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise sdělí výsledky pravidelného 
přezkumu přílohy X směrnice 2000/60/ES 
podle čl. 16 odst. 4 uvedené směrnice 
Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu 
případně doplní příslušnými návrhy, 
zejména návrhy na identifikaci nových 
prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek nebo na identifikaci 
některých prioritních látek jako prioritních 
nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.“

Komise sdělí výsledky pravidelného 
přezkumu přílohy X směrnice 2000/60/ES 
podle čl. 16 odst. 4 uvedené směrnice 
Evropskému parlamentu a Radě. Zprávu 
případně doplní příslušnými návrhy, 
zejména návrhy na identifikaci nových 
prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek nebo na identifikaci 
některých prioritních látek jako prioritních 
nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.“ Při identifikaci a ve 
všech příslušných návrzích musí být 
zajištěna konzistentnost se všemi 
stávajícími registracemi a posouzeními 
v souladu s ustanoveními nařízení (ES) 
č. 1907/2006 a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady(ES) č. 1107/2009 a se 
směrnicemi Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES 
a 2001/83/ES.

Or. de

Pozměňovací návrh 240
Christa Klaß

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – písm. a a (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

aa) Široce rozšířené, perzistentní, 
bioakumulativní a toxické látky by měly 
být z hodnocení chemického stavu vyňaty, 
pokud je v posuzovaných útvarech 
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povrchových vod u některé z těchto látek 
zjištěna koncentrace geogenního pozadí, 
která přesahuje normu environmentální 
kvality.

Or. de

Odůvodnění

Je třeba zohlednit skutečnost, že řada látek uvedených na seznamu (kovy, hormony atd.) se 
může, i když v nepatrném množství, vyskytovat ve vodách přirozeně. Tuto koncentraci 
geogenního pozadí je třeba brát v úvahu. První odstavec v návrhu Komise se nedotýká cílů 
a povinností stanovených v čl. 4 odst.1 písm. a), čl. 11 odst. 3 písm. k) a čl. 16 odst. 6 
směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 241
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – písm. b

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

b) monitorovat méně intenzivně, než
stanoví požadavky pro monitorování 
prioritních látek podle čl. 3 odst. 4 této 
směrnice a přílohy V směrnice 
2000/60/ES, a to za předpokladu, že je 
takové monitorování reprezentativní a o 
přítomnosti uvedených látek ve vodním 
prostředí již existuje statisticky významný 
referenční základ, zahrnující alespoň jeden 
šestiletý cyklus plánování v povodí.

b) monitorovat méně intenzivně, než 
stanoví požadavky pro monitorování 
prioritních látek podle čl. 3 odst. 4 této 
směrnice a přílohy V směrnice 
2000/60/ES, a to za předpokladu, že je 
takové monitorování reprezentativní a o 
přítomnosti uvedených látek ve vodním 
prostředí již existuje statisticky významný 
referenční základ, zahrnující alespoň jeden 
šestiletý cyklus plánování v povodí. 
Monitorování může být prováděno pouze 
v jednom ročním cyklu během doby 
platnosti plánů hospodaření pro vodní 
prostředí, a to každé tři měsíce ve vodách 
a v případě ostatních matric jednou za 
roční cyklus, jestliže během prvních šesti 
let není zaznamenán žádný nárůst 
koncentrace těchto látek a neexistují 
žádné příznaky změny trendu.

Or. pl
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Pozměňovací návrh 242
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6

Směrnice 2008/105/ES 
Čl. 8 b – odst. 1 – pododstavec 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 25 látek nebo skupin látek 
a uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování. Vyberou se takové látky, 
které podle dostupných informací mohou 
představovat na úrovni Evropské unie 
značné riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. Komise vezme při výběru 
látek na seznam sledovaných látek v úvahu 
všechny dostupné informace, včetně 
informací z výzkumných projektů, 
charakterizace a monitorovacích programů 
členských států podle článků 5 a 8 
směrnice 2000/60/ES a informací o objemu 
výroby, způsobu používání, koncentracích 
v životním prostředí a dopadech na životní 
prostředí, včetně informací shromážděných 
v souladu se směrnicemi Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES**, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
a (ES) č. 1107/2009***.

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 10 látek nebo skupin látek 
a uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování. Vyberou se takové látky, 
které podle dostupných informací mohou 
představovat na úrovni Evropské unie 
značné riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. Komise vezme při výběru 
látek na seznam sledovaných látek v úvahu 
všechny dostupné informace, včetně 
informací z výzkumných projektů, 
charakterizace a monitorovacích programů 
členských států podle článků 5 a 8 
směrnice 2000/60/ES a informací o objemu 
výroby, způsobu používání, koncentracích 
v životním prostředí a dopadech na životní 
prostředí, včetně informací shromážděných 
v souladu se směrnicemi Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES* 
a 2001/83/ES**, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
a (ES) č. 1107/2009***.

Or. pl

Pozměňovací návrh 243
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES 
Čl. 8 b – odst. 1 – pododstavec 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 25 látek nebo skupin látek 
a uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování. Vyberou se takové látky, 
které podle dostupných informací mohou 
představovat na úrovni Evropské unie 
značné riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. Komise vezme při výběru 
látek na seznam sledovaných látek v úvahu 
všechny dostupné informace, včetně 
informací z výzkumných projektů, 
charakterizace a monitorovacích programů 
členských států podle článků 5 a 8 
směrnice 2000/60/ES a informací o objemu 
výroby, způsobu používání, koncentracích 
v životním prostředí a dopadech na životní 
prostředí, včetně informací shromážděných 
v souladu se směrnicemi Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES*
a 2001/83/ES**, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
a (ES) č. 1107/2009***.

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 25 látek nebo skupin látek 
a uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování. Vyberou se takové látky, 
které podle dostupných informací mohou 
představovat na úrovni Evropské unie 
značné riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. Přednostně by se měly 
vybírat látky, u nichž nejsou k dispozici 
dostatečné monitorovací údaje pro účely 
prioritizace. Komise vezme při výběru 
látek na seznam sledovaných látek v úvahu 
všechny dostupné informace, včetně 
výsledků postupu prioritizace 
prováděného v rámci přípravy této 
směrnice, informací z výzkumných 
projektů, charakterizace a monitorovacích 
programů členských států podle článků 5 
a 8 směrnice 2000/60/ES a informací 
o objemu výroby, způsobu používání, 
koncentracích v životním prostředí 
a dopadech na životní prostředí, včetně 
informací shromážděných v souladu se 
směrnicemi Evropského parlamentu 
a Rady 98/8/ES, 2001/82/ES a 
2001/83/ES, a nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
a (ES) č. 1107/2009.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh 110.)

Odůvodnění

Při přípravě nynějšího přezkumu seznamu prioritních látek učinila Komise svůj výběr ze 
seznamu obsahujícího 2000 chemických látek. Díky pravidelnému toku údajů z monitorování 
látek uvedených na seznamu sledovaných látek se proces prioritizace stává mnohem 
účinnějším. Stávající údaje z monitorování by měly být brány v potaz spolu s novými 
vědeckými výsledky. Doporučuje se využít údaje získané při přípravě tohoto návrhu.

Pozměňovací návrh 244
Sophie Auconie
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES 
Čl. 8 b – odst. 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu s čl. 10 
o vypracování seznamu sledovaných látek 
uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.

2. Komise je zmocněna k přijímání aktů 
v přenesené pravomoci v souladu 
s článkem 10 o rozšíření a v případě 
potřeby aktualizaci seznamu sledovaných 
látek uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.

Or. fr

Pozměňovací návrh 245
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vypracuje první seznam 
sledovaných látek podle odstavce 1 do 
[…].

3. Seznam sledovaných látek podle 
odstavce 1 obsahuje látky již uvedené 
v příloze II a Komise jej do […] rozšíří a 
v případě potřeby aktualizuje.

Or. fr

Pozměňovací návrh 246
Vladko Todorov Panayotov

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3. Komise vypracuje první seznam 3. Komise vypracuje první seznam 
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sledovaných látek podle odstavce 1 do 
[…].

sledovaných látek podle odstavce 1 do […] 
na základě vědeckého procesu, založeného 
na objektivních a transparentních 
kritériích, se zapojením členských států 
a zúčastněných stran.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh 132.)

Odůvodnění

Látky, které budou zařazeny na první seznam sledovaných látek, musí být výsledkem procesu 
výběru založeného na objektivních kritériích, na němž se budou podílet všechny relevantní 
zúčastněné strany. Takto lze zajistit, aby se látky, které není nutno monitorovat, neocitly na 
seznamu sledovaných látek, a aby se tak jednoduše zabránilo vzniku nákladů spojených s 
nepotřebným monitorováním.

Pozměňovací návrh 247
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 4 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy monitorují každou látku ze 
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích 
po dobu alespoň 12 měsíců započatou 
během 3 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

4. Členské státy monitorují každou látku ze 
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích 
po dobu alespoň 12 měsíců od prvního dne 
roku a nejdříve 6 měsíců po zařazení látky 
na seznam sledovaných látek.

Or. pl

Pozměňovací návrh 248
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 4 – pododstavec 1
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4. Členské státy monitorují každou látku ze
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích 
po dobu alespoň 12 měsíců započatou 
během 3 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

4. Členské státy monitorují každou látku ze 
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích 
po dobu alespoň 6 měsíců započatou 
během 3 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

Or. fr

Pozměňovací návrh 249
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 4 – pododstavec 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při volbě reprezentativní stanice, četnosti 
monitorování a časového plánu pro každou 
látku zohlední členské státy způsoby 
použití této látky. Četnost monitorování 
nesmí být menší než jednou za rok.

Při volbě reprezentativní stanice, četnosti 
monitorování a časového plánu pro každou 
látku zohlední členské státy způsoby 
použití této látky. Četnost monitorování 
nesmí být menší než pětkrát za rok, 
v minimálním intervalu 2 měsíců.

Or. en

(Nahrazuje pozměňovací návrh 141.)

Odůvodnění

V zájmu zajištění kvalitních monitorovacích údajů a spolehlivých výsledků pro budoucí proces 
rozhodování by četnost monitorování neměla být menší než pětkrát za rok.

Pozměňovací návrh 250
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

5. Členské státy podají Komisi zprávu 
o výsledcích monitorování prováděného 
podle odstavce 4 do 18 měsíců ode dne 
zařazení látky na seznam sledovaných 
látek, a pak každých 12 měsíců, dokud je 
látka v seznamu vedena. Zpráva zahrnuje 
informace o reprezentativnosti stanice 
a strategii monitorování.

5. Členské státy podají Komisi zprávu 
o výsledcích monitorování prováděného 
podle odstavce 4 do 18 měsíců ode dne 
zařazení látky na seznam sledovaných 
látek, a pak každých 12 měsíců, dokud je 
látka v seznamu vedena. Zpráva zahrnuje 
informace o lokalitě stanice a strategii 
monitorování.

Or. pl

Pozměňovací návrh 251
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Vkládá se nový článek, který zní:
„Článek 8c

Zvláštní ustanovení pro léčiva
V souladu s čl. 16 odst. 9 směrnice 
2000/60/ES vypracuje Komise ve lhůtě 
dvou let strategii proti znečišťování vod 
léčivy. Strategie bude zejména obsahovat:
– ustanovení, pokud je to vhodné, pro 
lepší zohlednění dopadu léčiv na životní 
prostředí v rámci postupu pro uvádění 
léčivých přípravků na trh (směrnice 
2001/83, směrnice 2011/83, nařízení 
726/2004);
– posouzení rizik, které představují léčiva 
vyskytující se ve vodním prostředí, a 
návrhy ke snížení jejich výskytu;
– prvky posuzování nákladové efektivnosti 
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navrhovaných opatření.
Při vypracovávání této strategie je Komisi 
nápomocen výbor uvedený v článku 21 
směrnice 2000/60/ES.

Or. fr

Pozměňovací návrh 252
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 10 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – část B – bod 3 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

10a. V příloze I se bod 3 části B nahrazuje 
tímto:
3. Normy environmentální kvality (NEK) 
stanovené v této příloze jsou vyjádřeny 
jako celkové koncentrace v celém vzorku 
vody; vyňaty jsou kadmium, olovo, rtuť 
a nikl (dále jen „kovy“). V případě kovů 
se NEK vztahují ke koncentraci 
rozpuštěných látek, tj. k rozpuštěné fázi 
vzorku vody získané filtrací filtrem 
s otvory 0,45 µm nebo jinou rovnocennou 
předúpravou, nebo, tam, kde je tak 
stanoveno, k biologické dostupnosti 
koncentrace.
Členské státy mohou při posuzování 
výsledků monitorování vzhledem k NEK 
vzít v úvahu:
a) přirozeně se vyskytující koncentrace 
pozadí kovů a jejich směsí, pokud brání 
dodržení NEK, a
b) stupeň tvrdosti, hodnotu pH nebo jiné 
parametry kvality vody, které ovlivňují 
biologickou dostupnost kovů, přičemž 
biologicky dostupné koncentrace se určí 
pomocí vhodných modelů biologické 
dostupnosti.“
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Or. it

Pozměňovací návrh 253
Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do ... * sdělí členské státy Komisi 
příslušná opatření, která byly stanovena v 
souladu s článkem 9, 10 a 16 odst. 8 
směrnice 2000/60/ES s cílem zajistit 
kontrolu emisí prioritních látek a 
stimulovat alternativy a nové technologie 
nebo metody kontroly. V této souvislosti 
členské státy musí zejména podávat zprávy 
o zkušenostech se subjekty partnerství 
veřejného a soukromého sektoru, 
vědecko-technické spolupráci, 
substitučních plánech a ekonomických 
pobídkách. Tato zpráva by měla být na 
internetových stránkách Komise 
zveřejněna do ... **.
_________________

* Úř. věst. prosím vložte datum: 3 let po 
vstupu této směrnice v platnost.
**Úř. věst. vložte prosím datum: 4 let po 
vstupu této směrnice v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh 254
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 41
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 41
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Or. pl

Pozměňovací návrh 255
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 43
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 43

Or. pl

Pozměňovací návrh 256
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 46
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 46

Znění navržené Komisí

(41) 52315-07-8 257-842-9 cypermethrin

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(43) nepoužije se nepoužije 
se

hexabromcyklododekan (HBCDD) X

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 257
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 46
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 46

Or. pl

Pozměňovací návrh 258
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 47
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 47

Znění navržené Komisí

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-ethinylestradiol

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(46) 57-63-6 200-342-2 17α-ethinylestradiol

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 259
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 47
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 47

Or. pl

Pozměňovací návrh 260
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 48
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 48

Znění navržené Komisí

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-estradiol

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(47) 50-28-2 200-023-8 17β-estradiol

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Or. fr

Pozměňovací návrh 261
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha I – tabulka – řádek 48
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 48

Or. pl

Pozměňovací návrh 262
Judith A. Merkies

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – nadpis řádku
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – nadpis řádku

Znění navržené Komisí

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenak

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(48) 15307-79-6 239-346-4 diklofenak

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Pozměňovací návrh 263
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 5
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 5

Or. de

Znění navržené Komisí

Č. Název 
látky

Číslo 
CAS

RP-NEK
Vnitrozemské 
povrchové 
vody 

RP-NEK
Ostatní 
povrchové 
vody

NPK-NEK
Vnitrozemské 
povrchové 
vody

NPK-NEK
Ostatní 
povrchové 
vody

NEK
Biota

Pozměňovací návrh

Č. Název 
látky

Číslo 
CAS

RP-NEK1

Vnitrozemské 
povrchové 
vody 

RP-NEK1

Ostatní 
povrchové 
vody

NPK-NEK1

Vnitrozemsk
é povrchové 
vody

NPK-NEK
Ostatní 
povrchové 
vody

NEK
Biota

__________________________
1 Pro útvary povrchových vod, které jsou využívány k přípravě vody pro použití lidmi, 
stanoví členské státy v souladu s čl. 3 odst. 1 pododst. 1a této směrnice přísnější NEK. 
K látkám, které je v této souvislosti třeba vzít v úvahu, patří látky 1, 3, 4, 10, 13, 19, 27, 29, 
29a, 29b, 36 a 38.

Znění navržené Komisí

(5) bromovaný 
difenylether

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Pozměňovací návrh

(5) bromovaný 
difenylether

32534819 0,0005 0,0002 nepoužije 
se

nepoužije 
se

nepoužije 
se
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Odůvodnění

Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. 
V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze 
stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Kromě toho 
neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné jednotné, vhodné analytické 
postupy.

Pozměňovací návrh 264
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 5
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 5

Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti.

Pozměňovací návrh 265
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 15
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 15

Znění navržené Komisí

(5) bromovaný 
difenylether

32534819 4,9 10-8 2,4 10-9 0,14 0,014 0,0085

Pozměňovací návrh

(5) bromovaný 
difenylether

32534819 0,0005 0,0002 nepoužije 
se

nepoužije 
se

nepoužije 
se



PE500.412v01-00 28/47 AM\917996CS.doc

CS

Or. de

Odůvodnění

Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. 
V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze 
stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Kromě toho 
neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné jednotné, vhodné analytické 
postupy.

Pozměňovací návrh 266
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 15
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 15

Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 

Znění navržené Komisí

(15) fluoranthen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Pozměňovací návrh

(15) fluoranthen 206440 0,1 0,1 1 1 -

Znění navržené Komisí

(15) fluoranthen 206440 0,0063 0,0063 0,12 0,12 30

Pozměňovací návrh

(15) fluoranthen 206440 0,1 0,1 1 1 -
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vymahatelnosti.

Pozměňovací návrh 267
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 21
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 21

Or. de

Odůvodnění

Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. 
V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze 
stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Kromě toho 
neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné jednotné, vhodné analytické 
postupy. 

Pozměňovací návrh 268
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 21
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 21

Znění navržené Komisí

(21) rtuť a její 
sloučeniny

7439976 0,07 0,07 20

Pozměňovací návrh

(21) rtuť a její 
sloučeniny

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20
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Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti. Kromě toho neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné 
jednotné, vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 269
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 22
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 22

Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 

Znění navržené Komisí

(21) rtuť a její 
sloučeniny

7439976 0,07 0,07 20

Pozměňovací návrh

(21) rtuť a její 
sloučeniny

7439976 0,05 0,05 0,07 0,07 20

Znění navržené Komisí

(22) naftalen 91203 2 2 130 130

Pozměňovací návrh

(22) naftalen 91203 ? ? ? ? ?
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bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK chybí analýzy rizik a přínosů 
a posouzení vymahatelnosti. Vztah mezi průměrnou roční hodnotou a maximální přípustnou 
koncentrací musí být v souladu.U těchto látek tomu tak není. 

Pozměňovací návrh 270
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 22
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 22

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 271
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 35
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 35

Znění navržené Komisí

(22) naftalen 91203 2 2 130 130

Pozměňovací návrh

(22) naftalen 91203 ? ? ? ? ?
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Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti. Kromě toho neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné 
jednotné, vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 272
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 35
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 35

Znění navržené Komisí

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pozměňovací návrh

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 - - 36 7,2 9,1



AM\917996CS.doc 33/47 PE500.412v01-00

CS
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Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti.

Pozměňovací návrh 273
Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 35
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 35

Znění navržené Komisí

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pozměňovací návrh

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 15 - 36 7,2 9,1
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Odůvodnění

Navrženou mezní hodnotu RP-NEK pro PFOS nelze rozborem prokázat. V případě čištěných 
odpadních vod je testování dostatečně přesné pouze do hodnoty 25 ng / l. Navíc by pro 
povrchovou vodu platila přísnější mezní hodnota než pro pitnou vodu. PFOS podléhá již 
širokému zákazu použití podle směrnice 2006/122/ES a v EU je ještě  povolena pouze při 
elektrolytickém pokovování, protože neexistují žádné alternativy. Elektrolytické pokovování 
představuje v EU malé, ale hospodářsky významné odvětví.

Pozměňovací návrh 274
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 38
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 38

Or. de

Znění navržené Komisí

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 6,5 10-4 1,3 10-4 36 7,2 9,1

Pozměňovací návrh

(35) kyselina 
perfluoroktansul
fonová a její 
deriváty (PFOS)

1763-23-1 2,5 10-2 2,5 10-2 36 7,2 9,1

Znění navržené Komisí

(38) aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Pozměňovací návrh

(38) aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?



AM\917996CS.doc 35/47 PE500.412v01-00

CS

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK chybí analýzy rizik a přínosů 
a posouzení vymahatelnosti. Vztah mezi průměrnou roční hodnotou a maximální přípustnou 
koncentrací musí být v souladu. U těchto látek tomu tak není.

Pozměňovací návrh 275
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 38
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 38

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 276
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 41
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 41

Znění navržené Komisí

(38) aclonifen 74070-46-5 0,12 0,012 0,12 0,012

Pozměňovací návrh

(38) aclonifen 74070-46-5 ? ? ? ?
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Pozměňovací návrh 277
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 41
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 41

Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti. Kromě toho neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné 
jednotné, vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 278
Thomas Ulmer

Znění navržené Komisí

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pozměňovací návrh

(41) cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?
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Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 41
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 41

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 279
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 42
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 42

Or. de

Znění navržené Komisí

(41) cypermethrin 52315-07-8 8 10-5 8 10-6 6 10-4 6 10-5

Pozměňovací návrh

(41) cypermethrin 52315-07-8 ? ? ? ?

Znění navržené Komisí

(42) dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Pozměňovací návrh

(42) dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti. Kromě toho neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné 
jednotné, vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 280
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 42
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 42

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 281
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 43
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 43

Znění navržené Komisí

(42) dichlorvos 62-73-7 6 10-4 6 10-5 7 10-4 7 10-5

Pozměňovací návrh

(42) dichlorvos 62-73-7 ? ? ? ?
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Pozměňovací návrh 282
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 43
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 43

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Znění navržené Komisí

(43) hexabromcykl
ododekan 
(HBCDD)

Viz poznámka pod 
čarou 12 v příloze X 
směrnice 2000/60/ES

0,001
6

0,0008 0,5 0,05 167

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(43) hexabromcyklod
odekan 
(HBCDD)

Viz poznámka pod čarou 
12 v příloze X směrnice 
2000/60/ES

0,0016 0,0008 0,5 0,05 167

Pozměňovací návrh

(43) hexabromcyklod
odekan 
(HBCDD)

Viz poznámka pod čarou 
12 v příloze X směrnice 
2000/60/ES

? ? ? ?
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Pozměňovací návrh 283
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 44
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 44

Or. de

Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko 
pod normami, které lze stanovit pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení 
vymahatelnosti. Kromě toho neexistují pro stanovení takových nízkých koncentrací žádné 
jednotné, vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 284
Peter Liese

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 45
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 45

Znění navržené Komisí

(44) heptachlor a 
heptachlorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

2 10-7 1 10-8 3 10-4 3 10-5 6,7 10-3

Pozměňovací návrh

(44) heptachlor a 
heptachlorepoxid

76-44-8 /
1024-57-3

? ? ? ? ?

Znění navržené Komisí

(45) terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Pozměňovací návrh

(45) terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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Odůvodnění

Metodika pro odvození norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně 
vysvětlena. Pro vyvážení nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké 
bezpečnostní limity. V případě matematicky odvozených NEK chybí analýzy rizik a přínosů 
a posouzení vymahatelnosti. Vztah mezi průměrnou roční hodnotou a maximální přípustnou 
koncentrací musí být v souladu. U těchto látek tomu tak není. 

Pozměňovací návrh 285
Thomas Ulmer

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 45
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 45

Or. de

Odůvodnění

Hodnoty musí být nižší, aby byly ze střednědobého hlediska udržitelné. Metodika pro odvození 
norem environmentální kvality není v návrhu Komise dostatečně vysvětlena. Pro vyvážení 
nepřesných nebo chybějících údajů zde byly použity vysoké bezpečnostní limity. V případě 
matematicky odvozených NEK, z nichž některé jsou hluboko pod normami, které lze stanovit 
pomocí testů, chybí analýzy rizik a přínosů a posouzení vymahatelnosti. Neexistují jednotné 
a vhodné analytické postupy.

Pozměňovací návrh 286
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 46
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 46

Znění navržené Komisí

(45) terbutryn 886-50-0 0,065 0,0065 0,34 0,034

Pozměňovací návrh

(45) terbutryn 886-50-0 ? ? ? ?
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Pozměňovací návrh 287
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 46
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 46

Or. pl

Pozměňovací návrh 288
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 47
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 47

Znění navržené Komisí

(46) 17α-ethinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nepoužije 
se

nepoužije 
se

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(46) 17α-ethinylestradiol 57-63-6 3,5 10-5 7 10-6 nepoužije 
se

nepoužije 
se

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Pozměňovací návrh 289
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 47
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 47

Or. pl

Pozměňovací návrh 290
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha II –tabulka – řádek 48
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 48

Znění navržené Komisí

(47) 17β-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nepoužije 
se

nepoužije 
se

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(47) 17β-estradiol 50-28-2 4 10-4 8 10-5 nepoužije 
se

nepoužije 
se

Pozměňovací návrh

vypouští se
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Pozměňovací návrh 291
Jolanta Emilia Hibner

Návrh směrnice
Příloha II – tabulka – řádek 48
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – tabulka – řádek 48

Or. pl

Pozměňovací návrh 292
Riikka Manner

Návrh směrnice
Příloha II – poznámka pod čarou 13
Směrnice 2008/105/ES
Příloha I – část A – poznámka pod čarou 13

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

13Tyto NEK odkazují na biologickou 13Tyto NEK odkazují na biologickou 
dostupnost koncentrace látek. Pokud není 

Znění navržené Komisí

(48) diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 nepoužije 
se/nereleva
ntní

nepoužije 
se/nereleva
ntní

Pozměňovací návrh

vypouští se

Znění navržené Komisí

(48) diklofenak 15307-79-6 0,1 0,01 nepoužije 
se

nepoužije se

Pozměňovací návrh

vypouští se
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dostupnost koncentrace látek. BLM (Biotic Ligand Model) vhodný pro 
dané podmínky v členském státě, může 
členský stát předložit NEK, které jsou 
uvedeny v této směrnici.

Or. fi

Odůvodnění

Navržené nové NEK byly stanoveny na základě BLM. Tento model je vhodný pouze pro 
vnitrozemské vody, kde jsou podmínky stejné jako referenční podmínky této metody. Přezkumy 
metody v mořských vodách nejsou dosud k dispozici. Vzhledem k tomu, že stále existují 
významné rozdíly, musí současná NEK pro nikl zůstat ještě v platnosti, a metody pro 
stanovení biologické dostupnosti kovů musí být dále rozvíjeny tak, aby se mohly použít k 
měření biologické dostupnosti ve vnitrozemských i mořských vodách  v celé Evropě.

Pozměňovací návrh 293
Paolo Bartolozzi, Elisabetta Gardini

Návrh směrnice
Příloha II a (nová)
Směrnice 2008/105/ES
Příloha II (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
PŘÍLOHA IIa

„PŘÍLOHA II
LÁTKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAŘAZENY MIMO JINÉ NA PRVNÍ SEZNAM SLEDOVANÝCH 

LÁTEK VYPRACOVANÝ KOMISÍ

Číslo CAS1 Číslo EU2 Název látky

57-63-6 200-342-2 17α-ethinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17β-estradiol

15307-79-6 239-346-4 diklofenak

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) nebo 
Evropský seznam oznámených chemických látek (ELNICS).

Or. en
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Odůvodnění

Ethinylestradiol, estradiol a diklofenak prošly důkladným vědeckým posouzením, v jehož 
rámci nemohly být objasněny všechny vědecké otázky; například v případě diklofenaku 
nemohly být nové výsledky studií zohledněny. Zařadit tyto látky na seznam sledovaných látek 
by znamenalo, že věda bude mít možnost získat další údaje a přijmout informované 
rozhodnutí.

Pozměňovací návrh 294
Linda McAvan

Návrh směrnice
Příloha II a (nová)
Směrnice 2008/105/ES
Příloha II (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
PŘÍLOHA IIa

„PŘÍLOHA II 
LÁTKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAŘAZENY MIMO JINÉ NA PRVNÍ SEZNAM SLEDOVANÝCH 

LÁTEK VYPRACOVANÝ KOMISÍ

Číslo CAS1 Číslo EU2 Název látky

57-63-6 200-342-2 17α-ethinylestradiol

50-28-2 200-023-8 17β-estradiol

15307-79-6 239-346-4 diklofenak

__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS) nebo 
Evropský seznam oznámených chemických látek (ELNICS).

Or. en

Odůvodnění

U těchto látek nejsou koncentrace, ve kterých se vyskytují ve vodách EU, známé, protože 
Komise má v případě E2 odpovídající údaje z monitorování od 2 členských států a v případě 
EE2 od 3 členských států. Rozhodně jsou zapotřebí další údaje; GŘ SANCO pracuje 
v současné době na studii, která by měla stanovit rozsah kontaminace půdy, vody, atd. zbytky 
léčiv a také zjistit, jaké důsledky mají tyto zbytky léčiv pro zdraví obyvatel.
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Pozměňovací návrh 295
Sophie Auconie

Návrh směrnice
Příloha II a (nová)
Směrnice 2008/105/ES
Příloha II (nová)

Znění navržené Komisí

Pozměňovací návrh
PŘÍLOHA IIa

„PŘÍLOHA II
LÁTKY, KTERÉ MAJÍ BÝT ZAŘAZENY MIMO JINÉ NA PRVNÍ SEZNAM SLEDOVANÝCH 

LÁTEK VYPRACOVANÝ KOMISÍ

Číslo CAS1 Číslo EU2 Název látky
1066-51-9 nepoužije se kyselina aminomethylfosfonová (AMPA)
298-46-4 206-062-7 karbamazepin
57-12-5 nepoužije se volný kyanid
1071-83-6 213-997-4 glyfosát
15687-27-1 239-784-6 ibuprofen
3380-34-5 222-182-2 triklosan
9029-97-4 231-175-3 zinek a jeho sloučeniny
57-63-6 200-342-2 17α-ethinylestradiol
50-28-2 200-023-8 17β-estradiol
15307-79-6 239-346-4 diklofenak
__________________________
1 CAS: Chemical Abstracts Service.
2 Číslo EU: Evropský seznam existujících obchodovaných chemických látek (EINECS –
European Inventory of Existing Commercial Substances) nebo Evropský seznam oznámených 
chemických látek (ELNICS – European List of Notified Chemical Substances).

Or. fr


