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Pozměňovací návrh 29
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1) Znečišťování povrchových vod 
chemickými látkami představuje ohrožení 
vodního prostředí účinky, jako jsou 
například akutní a chronická toxicita pro 
vodní organizmy, akumulace v ekosystému 
a úbytek stanovišť a biologické 
rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského 
zdraví. Přednostně je třeba zjistit příčiny 
znečištění a řešit problematiku emisí přímo 
u zdroje, a to ekonomicky i 
environmentálně nejúčinnějším způsobem.

(1) Znečišťování povrchových vod 
chemickými látkami představuje ohrožení 
vodního prostředí účinky, jako jsou 
například akutní a chronická toxicita pro 
vodní organizmy, akumulace v ekosystému 
a úbytek stanovišť a biologické 
rozmanitosti, jakož i ohrožení lidského 
zdraví. Přednostně je třeba zjistit příčiny 
znečištění a, bude-li to možné, řešit 
problematiku emisí přímo u zdroje, a to 
ekonomicky i environmentálně 
nejúčinnějším způsobem.

Or. it

Pozměňovací návrh 30
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Podle čl. 191 odst. 2 druhé věty 
Smlouvy o fungování Evropské unie má 
být politika Unie v oblasti životního 
prostředí založena na zásadách 
obezřetnosti a prevence a na zásadách, že 
škody na životním prostředí mají být 
přednostně napravovány přímo u zdroje a 
že za vzniklé škody by měl platit 
znečišťovatel.

Or. en
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Odůvodnění

Pro účely přezkumu seznamu prioritních látek je důležité zdůraznit čl. 191 odst. 2, který je 
základem pro politiku Unie v oblasti životního prostředí, jak tomu bylo v bodu odůvodnění 2 
směrnice NEK. Zpravodaj se rozhodl, že bude v pozměňovacím návrhu 1 citovat pouze z 
čl. 191 odst. 3 (podobného bodu odůvodnění 3 ve směrnici NEK). Tak ovšem dochází ke 
zkreslení (a čl. 191 odst. 3 pouze odkazuje na otázky, které mají být zohledněny, a je tak méně 
relevantní). Měly by být zařazeny buď oba odkazy, nebo žádný.

Pozměňovací návrh 31
Esther de Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1a) Jelikož Komise uznává pozitivní vliv 
léčiv na lidské zdraví a zároveň se 
domnívá, že znečištění vody a půdy rezidui 
léčivých přípravků je stále větším 
ekologickým problémem, měla by spolu s 
členskými státy a příslušnými 
zúčastněnými stranami pracovat na 
tematické strategii pro léčiva, v níž by se 
zabývala možnostmi kontroly znečištění u 
zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 32
Esther de Lange

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(1b) Úprava povrchové vody je v 
současnosti velmi nákladná: je nezbytné 
podporovat vývoj průlomových 
technologií, které umožňují levnější a 
efektivnější čištění vody, jako je např. 
eutektické vymrazování vody využívané 
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pro průmyslové účely, aplikace bentických 
řas za účelem snížení množství živin a 
využití mikrobiálních palivových článků k 
úpravě moči.

Or. en

Pozměňovací návrh 33
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(2) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 
stanoví strategii zabraňující znečišťování 
vod. Tato strategie zahrnuje určení 
prioritních látek mezi těmi, které na úrovni 
Unie představují významné riziko pro 
vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. 
Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se zavádí seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky, stanoví první 
seznam 33 látek nebo skupin látek, které 
byly stanoveny jako prioritní látky na 
úrovni Unie a které jsou v současnosti 
zahrnuty v příloze X směrnice 2000/60/ES.

(2) Směrnice Evropského parlamentu a 
Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 
stanoví strategii zabraňující znečišťování 
vod a požaduje další specifická opatření 
pro snižování znečištění. Tato strategie 
zahrnuje určení prioritních látek mezi těmi, 
které na úrovni Unie představují významné 
riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. Rozhodnutí Evropského 
parlamentu a Rady č. 2455/2001/ES ze dne 
20. listopadu 2001, kterým se zavádí 
seznam prioritních látek v oblasti vodní 
politiky, stanoví první seznam 33 látek 
nebo skupin látek, které byly stanoveny 
jako prioritní látky na úrovni Unie a které 
jsou v současnosti zahrnuty v příloze X 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh opětovně vkládá text z bodu odůvodnění 5 ve směrnici NEK. Je 
důležité připomenout, že sama rámcová směrnice o vodě rovněž vyžaduje další specifická 
opatření pro snižování znečištění. I když by se opatřeními měly přednostně zabývat jiné právní 
předpisy (viz bod odůvodnění 6), neznamená to a nemělo by to znamenat, že má Komise 
povinnost vypustit návrhy opatření pro snižování znečištění v čl. 16 odst. 6 a čl. 16 odst. 8.
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Pozměňovací návrh 34
Cristian Silviu Buşoi

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.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh vycházející z návrhu zpravodaje, do nějž je pouze přidán odkaz na faktory 
týkající se lidského zdraví.

Pozměňovací návrh 35
Thomas Ulmer, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Opatření ke snížení emisí musí být v 
souladu se zásadou „znečišťovatel platí“. 
Výskytu emisí by proto mělo být pokud 
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možno zabráněno již u samotného zdroje, 
a nikoli až poté, co se dostanou do 
povrchové vody.

Or. de

Pozměňovací návrh 36
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4) Komise provedla přezkum seznamu 
prioritních látek podle čl. 16 odst. 4 
směrnice 2000/60/ES a článku 8 směrnice 
č. 2008/105/ES a dospěla k závěru, že je 
třeba změnit seznam prioritních látek 
stanovením nových látek pro prioritní 
opatření na úrovni Unie, stanovit pro ně 
NEK, v závislosti na vědeckém pokroku 
aktualizovat NEK pro některé stávající 
látky a u některých stávajících i nových 
prioritních látek stanovit NEK pro biotu.

(4) Komise provedla přezkum seznamu 
prioritních látek podle čl. 16 odst. 4 
směrnice 2000/60/ES a článku 8 směrnice 
č. 2008/105/ES a dospěla k závěru, že je 
třeba změnit seznam prioritních látek 
stanovením nových látek pro prioritní 
opatření na úrovni Unie, stanovit pro ně 
NEK či odstranit stávající látky ze 
seznamu, v závislosti na vědeckém 
pokroku aktualizovat NEK pro některé 
stávající látky a u některých stávajících i 
nových prioritních látek stanovit NEK pro 
biotu.

Or. de

Pozměňovací návrh 37
Andrea Zanoni

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(4a) Členské státy se za současné situace 
potýkají se značnými problémy při 
provádění rámcové směrnice o vodě. To se 
týká obzvláště kontroly emisí prioritních 
látek na vnitrostátní úrovni, zejména s 
cílem emise odstranit, jak je to 
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vyžadováno v případě prioritních 
nebezpečných látek. Je tedy třeba posílit 
koordinaci s jinými evropskými 
legislativními nástroji, a to zavedením 
nových a vhodných kontrolních opatření.

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vkládá nový bod odůvodnění s cílem vyjasnit skutečnost, že má-li 
být dosaženo cílů omezení či odstranění emisí do vody, je třeba přijmout na evropské úrovni 
určitá opatření.

Pozměňovací návrh 38
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Justas Vincas Paleckis, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith 
A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 5

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(5) Přezkum seznamu prioritních látek byl 
podložen rozsáhlými konzultacemi s 
odborníky z útvarů Komise, členských 
států, zúčastněných stran a Vědeckého 
výboru pro zdravotní a environmentální 
rizika (SCHER).

(5) Přezkum seznamu prioritních látek byl 
podložen rozsáhlými konzultacemi s 
odborníky z útvarů Komise, členských 
států, zúčastněných stran a Vědeckého 
výboru pro zdravotní a environmentální 
rizika (SCHER) a důkladným 
prozkoumáním toxicity látek a jejich 
výskytu v EU.

Or. en

Pozměňovací návrh 39
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
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zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění, plnému uplatňování a
v případě potřeby revizi ustanovení 
stávajících odvětvových nástrojů, jimiž se 
řídí prioritní látky, před zaváděním nových 
kontrolních opatření v kontextu směrnice 
2000/60/ES. To však vyžaduje, aby byly 
činnosti, které jsou nezbytné ke splnění 
cílů stanovených v čl. 16 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES, fakticky uskutečňovány v 
rámci těchto dalších stávajících nástrojů 
Unie. Zařazení látky do přílohy X 
směrnice 2000/60/ES nebo monitorovací 
údaje, které ukazují, že je zapotřebí 
dalších opatření na úrovni EU, by proto 
měly vyvolat odpovídající následné kroky 
ze strany Komise a členských států v 
rámci odpovídajících nástrojů Unie, aniž 
by bylo dotčeno uplatňování ustanovení 
těchto nástrojů.

Or. en

Odůvodnění

Stávající a navrhované prioritní látky jsou chemické látky z průmyslových zdrojů, pesticidy, 
biocidy, průmyslové emise nebo léčiva. Na všechny se vztahují konkrétní právní předpisy. 
Ustanovení v rámcové směrnice o vodě jsou však z právního hlediska rovnocenná. Zatímco 
dává smysl, aby bylo upřednostněno přijímání kontrolních opatření v konkrétních aktech, 
mělo by být zajištěno, aby byly v rámci těchto aktů fakticky učiněny nezbytné kroky, jichž je 
zapotřebí ke splnění směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 40
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazení látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES nesmí být 
v rozporu s uplatňováním ustanovení 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1107/2009 ze dne 21. října 2009 o 
uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh 
a o zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS nebo s povoleními vydanými 
na základě tohoto nařízení.

Or. de

Pozměňovací návrh 41
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa 
Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zpráva o výsledcích 
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přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

pravidelného přezkumu přílohy X 
směrnice 2000/60/ES podle čl. 16 odst. 4 
uvedené směrnice by měla přezkoumat 
opatření, jež byla přijata na úrovni Unie a 
v členských státech, a posoudit, zda bylo 
prostřednictvím těchto opatření dosaženo 
norem kvality pro prioritní látky nebo cíle 
spočívajícího v ukončení používání 
prioritních nebezpečných látek. Komise by 
měla ke zprávě případně přiložit příslušné 
návrhy konkrétních opatření, na jejichž 
základě by se mělo dosáhnout norem 
kvality a cíle spočívajícího v ukončení 
používání těchto látek, a průběžné časové 
plány. Zařazením látky do přílohy X 
směrnice 2000/60/ES není dotčeno 
uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

Or. en

Pozměňovací návrh 42
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Aby mohl být přijat 
souhrnný a koordinovaný právní nástroj 
týkající se prioritních nebezpečných látek, 
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Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

je nutné určit, která opatření se vztahují 
na kterou fázi životního cyklu určité látky, 
a ukázat, že daná opatření, pokud je na ně 
nahlíženo z celkového pohledu, přináší 
prokazatelné zlepšení životního prostředí. 
Zařazením látky do přílohy X směrnice 
2000/60/ES není dotčeno uplatňování 
ustanovení nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1107/2009 ze 
dne 21. října 2009 o uvádění přípravků na 
ochranu rostlin na trh a o zrušení směrnic 
Rady 79/117/EHS a 91/414/EHS.

Or. de

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě funguje jako bezpečnostní síť pro opatření týkající se zdroje, 
v rámci právních předpisů v oblasti chemických látek a směrnice o průmyslových emisích. 
Pokud se ukáže, že došlo k případům porušení norem environmentální kvality, které měly 
evropský význam, znamená to, že je třeba dalších opatření, která omezí emise u zdroje a/nebo 
zlepší vědecké metody. Je pak zapotřebí dalších právních předpisů, zejména týkajících se 
politiky v oblasti chemických látek.

Pozměňovací návrh 43
Holger Krahmer, Françoise Grossetête, Julie Girling, Anja Weisgerber, Toine Manders, 
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Bylo by vhodné 
zaujmout konzistentní politický přístup k 
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dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

farmaceutickým látkám, jenž by 
zohledňoval veškeré společenské a 
lékařské dopady a byl plně konzultován se 
všemi příslušnými zúčastněnými stranami. 
Za tímto účelem vypracuje Komise zprávu 
doplněnou o případné legislativní návrhy 
týkající se environmentálních dopadů 
farmaceutických látek pro lidskou 
spotřebu na vodu a půdu, a to v souladu 
se směrnicí Evropského parlamentu a 
Rady 2010/84/EU ze dne 15. prosince 
2010, kterou se mění směrnice 
2001/83/ES o kodexu Společenství 
týkajícím se humánních léčivých 
přípravků, pokud jde o farmakovigilanci,1
a s nařízením Evropského parlamentu a 
Rady (EU) č. 1235/2010 ze dne 15. 
prosince 2010, kterým se mění, pokud jde 
o farmakovigilanci humánních léčivých 
přípravků, nařízení (ES) č. 726/2004, 
kterým se stanoví postupy Společenství 
pro registraci humánních a veterinárních 
léčivých přípravků a dozor nad nimi a 
kterým se zřizuje Evropská agentura pro 
léčivé přípravky, a nařízení (ES) č. 
1394/2007 o léčivých přípravcích pro 
moderní terapii2. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

_______________
1 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74.
2 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Komise (GŘ SANCO) zahájila až nyní šetření dopadů léčiv na životní prostředí, které 
požadují právní předpisy v oblasti léčivých přípravků. Zpráva o výsledcích tohoto šetření má 
být hotova na konci roku 2012 či na začátku roku 2013. Je vhodným bodem pro zahájení úsilí 
o stanovení soudržného evropského politického přístupu k dopadům léčiv na životní prostředí, 
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a měla by proto být očekávána.

Pozměňovací návrh 44
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS.

(6) Od přijetí směrnice 2000/60/ES bylo 
přijato mnoho právních aktů Unie, které 
zavádí v souladu s čl. 16 této směrnice 
opatření pro kontrolu emisí pro jednotlivé 
prioritní látky. Mnoho opatření na ochranu 
životního prostředí navíc spadá do 
působnosti jiných stávajících právních 
předpisů Unie. Proto by měla být dána 
přednost provádění a revizi stávajících 
nástrojů před zaváděním nových 
kontrolních opatření. Zařazením látky do 
přílohy X směrnice 2000/60/ES není 
dotčeno uplatňování ustanovení nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1107/2009 ze dne 21. října 2009 o uvádění 
přípravků na ochranu rostlin na trh a o 
zrušení směrnic Rady 79/117/EHS a 
91/414/EHS. Je navíc nutné zajistit 
soudržnost s rozhodnutími o povoleních 
vydávaných podle výše uvedeného 
nařízení, které se týkají uvádění přípravků 
na ochranu rostlin na trh, a to zejména v 
souvislosti s možnými nesrovnalostmi v 
případech, kdy jsou látky identifikovány 
jako prioritní nebezpečné látky v příloze X 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Došlo k nesouladu mezi nařízením (ES) č. 1107/2009 a rámcovou směrnicí o vodě, kdy byl 
povolený pesticid (chinoxyfen) identifikován jako prioritní nebezpečná látka. V praxi znamená 
označení za prioritní nebezpečnou látku její postupné odstranění a dochází k narušení 
procesu pro udělení povolení stanoveného podle nařízení č. 1107/2009. Toto nařízení zavádí 
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přísný a komplexní režim a zabývá se nebezpečím, které určitá látka pro vodu představuje, 
důkladněji než rámcová směrnice o vodě. Správným postupem, který by měl rozhodnout, zda 
by měla být nějaká látka na trhu, je postup přezkoumávající povolení udělená přípravkům na 
ochranu rostlin. 

Pozměňovací návrh 45
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 6 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6a) Jelikož nejúčinnějším způsobem pro 
zastavení nebo postupné odstranění emisí, 
vypouštění a úniků těch prioritních 
nebezpečných látek, které jsou stále 
vyráběny v Unii nebo do Unie dováženy, 
je přijetí opatření EU, měla by Komise 
připravit legislativní návrhy pro začlenění 
látek na seznam REACH v souladu s 
nařízením Evropského parlamentu a Rady 
(ES) č. 1907/2006 ze dne 18. prosince 
2006 o registraci, hodnocení, povolování a 
omezování chemických látek, o zřízení 
Evropské agentury pro chemické látky, o 
změně směrnice 1999/45/ES a o zrušení 
nařízení Rady (EHS) č. 793/93, nařízení 
Komise (ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
2000/21/ES1 nebo pro omezení výroby, 
uvádění na trh a používání těchto látek 
samotných nebo ve směsích či 
předmětech, podle okolností. U prioritních 
látek mohou být opatření EU také 
nejefektivnější z hlediska nákladů a 
Komise by měla připravit legislativní 
návrhy, které případně zajistí začlenění 
látky na seznam REACH nebo omezení 
výroby této látky, její uvádění na trh a 
používání.

_____________________
1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
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Or. en

Pozměňovací návrh 46
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Aby byl splněn cíl zastavit nebo 
postupně odstranit emise prioritních 
nebezpečných látek, měly by být stanoveny 
prozatímní NEK, jež budou u přirozeně se 
vyskytujících látek fungovat jako pobídka 
k jejich postupnému omezení na hodnoty 
pozadí a u umělých syntetických látek k 
jejich úplnému odstranění.

Or. en

Odůvodnění

Normy environmentální kvality napomohou odstranění těchto velmi nebezpečných látek 
z vodního prostředí pouze tehdy, budou-li vnímány jako měřítko pokroku.

Pozměňovací návrh 47
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc, Jo Leinen

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je zapotřebí vysoké úrovně 
koordinace mezi výborem zřízeným na 
základě čl. 21 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES a výbory a orgány zřízenými v 
rámci jiných stávajících právních 
předpisů Unie, které se týkají hodnocení, 
posuzování, povolování nebo jiného 
přezkumu oboustranně relevantních látek 
nebo skupin látek. Tato koordinace by 
měla zajistit odpovídající hodnocení rizik, 
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které hrozí vodnímu prostředí nebo jeho 
prostřednictvím působí, a dosáhnout tak 
cílů stanovených v článku 4 směrnice 
2000/60/ES a zavedení opatření a kontrol 
týkajících se vypouštění, emisí a úniků 
látek s cílem tato rizika zmírnit souladu s 
příslušnými právními předpisy.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 222 k příloze IIa (nové)).

Pozměňovací návrh 48
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je vhodné zajistit větší koordinaci 
mezi prováděním rámcové směrnice o 
vodě a nařízení (ES) č. 1907/2006. U látek 
zařazených do přílohy XIV tohoto 
nařízení by měl být proces žádosti o 
udělení povolení dokončen dříve, než 
budou případně klasifikovány jako 
prioritní nebezpečné látky.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit větší koordinaci mezi prováděním rámcové směrnice o vodě a nařízení 
REACH, co se týče stejných látek. Konkrétněji, je-li prioritní látka zařazena do přílohy XIV 
nařízení REACH, neměla by být předložena k případné identifikaci za prioritní nebezpečnou 
látku v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, dokud probíhá proces žádosti o udělení 
povolení. Z článku 60 odst. 2 nařízení REACH je zřejmé, že povolení a opatření podle 
rámcové směrnice o vodě mají stejný cíl: řešit rizika plynoucí ze všech případů vypouštění, 
emisí a úniků dané látky.

Pozměňovací návrh 49
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8) Byly určeny další látky, které 
představují významné riziko pro vodní 
prostředí nebo jeho prostřednictvím na 
úrovni EU, pro tyto látky byly stanoveny 
priority pomocí postupů uvedených v čl. 16 
odst.2 směrnice 2000/60/ES a musí být 
zařazeny do seznamu prioritních látek. Pro 
stanovení NEK u těchto látek byly vzaty v 
úvahu nejnovější dostupné vědecké a 
technické informace.

(8) Byly určeny další látky, včetně 
farmaceutických látek, které představují 
významné riziko pro vodní prostředí nebo 
jeho prostřednictvím na úrovni EU, pro 
tyto látky byly stanoveny priority pomocí 
postupů uvedených v čl. 16 odst.2 
směrnice 2000/60/ES a musí být zařazeny 
do seznamu prioritních látek. Pro stanovení 
NEK u těchto látek byly vzaty v úvahu 
nejnovější dostupné vědecké a technické 
informace. Pro stanovení NEK v rámci 
pravidelného přezkumu přílohy X 
směrnice 2000/60/ES prováděného podle 
čl. 16 odst. 4 této směrnice by měly být 
zohledněny kombinované účinky.

Or. en

Pozměňovací návrh 50
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Nedostatkem norem kvality pro 
samostatné látky je skutečnost, že pro 
organismy vystavené těmto látkám je 
důležitý kombinovaný účinek látek 
přítomných v životním prostředí. 
Kombinovaný účinek látek v životním 
prostředí může být závažnější, než 
naznačuje poměr koncentrace určité látky 
k normě kvality. Komise by se měla 
zabývat možnostmi, jak směrnici 
2000/60/ES zlepšit, aby mohly být 
kombinované účinky látek ve vodním 
prostředí řešeny.

Or. en
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Pozměňovací návrh 51
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8a) Znečištění vody a půdy rezidui 
léčivých přípravků je stále větším 
ekologickým problémem. Stávající 
hodnocení a kontrola rizik, které léčivé 
přípravky představují pro vodní prostředí 
nebo jeho prostřednictvím, nevěnují 
dostatečnou pozornost cílům Unie v 
oblasti životního prostředí. Probíhající 
studie Komise, která se zabývá riziky 
environmentálních dopadů léčivých 
přípravků, si proto klade za cíl poskytnout 
analýzu relevance a efektivity stávajícího 
legislativního rámce, co se týče ochrany
životního prostředí a lidského zdraví 
prostřednictvím vodního prostředí, a 
identifikovat případná opatření, jež by 
tento problém mohla řešit lépe.

Or. en

Pozměňovací návrh 52
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Jo Leinen, Justas 
Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8b) Tento návrh si klade za cíl zajistit 
lepší kvalitu vody z důvodu veřejného 
zdraví a biologické rozmanitosti. 
Farmaceutické látky, jež byly označeny za 
prioritní, jsou identifikovány, neboť 
představují významné riziko pro vodní 
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prostředí nebo jeho prostřednictvím na 
úrovni EU, nikoli proto, že představují 
riziko pro veřejné zdraví skrze lidskou 
spotřebu.

Or. en

Pozměňovací návrh 53
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, 
Åsa Westlund, Jo Leinen, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 8 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(8c) Kontrolní opatření, která mohou 
členské státy přijmout, musí zohledňovat 
léčebný význam farmaceutických látek a 
být v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 1235/2010 ze 
dne 15. prosince 2010, kterým se mění, 
pokud jde o farmakovigilanci humánních 
léčivých přípravků, nařízení (ES) č. 
726/2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních a 
veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky, a nařízení 
(ES) č. 1394/2007 o léčivých přípravcích 
pro moderní terapii1, a se směrnicí 
Evropského parlamentu a Rady 
2010/84/EU ze dne 15. prosince 2010, 
kterou se mění směrnice 2001/83/ES o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků, pokud jde 
o farmakovigilanci2. Tato opatření mohou 
zahrnovat zpětný odběr a systémy 
označování nepoužitých léčiv.
______________
1 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 1.
2 Úř. věst. L 348, 31.12.2010, s. 74.

Or. en
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Pozměňovací návrh 54
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 9

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(9) Odvození NEK pro prioritní 
nebezpečné látky obvykle zahrnuje vyšší 
úroveň nejistoty, než je tomu v případě 
prioritních látek, ale NEK přesto stanoví 
referenční hodnotu k posouzení souladu s 
cílem dobrého chemického stavu 
povrchových vod, jak je definován v čl. 2 
odst. 24 a bodů (ii) a (iii) čl. 4 odst. 1 písm. 
a) směrnice 2000/60/ES. V zájmu zajištění 
odpovídající úrovně ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví je však 
konečným cílem zastavit nebo postupně 
odstranit emise, vypouštění a úniky 
prioritních nebezpečných látek, jak je 
stanoveno v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu (iv) 
směrnice 2000/60/ES.

(9) Odvození NEK pro prioritní 
nebezpečné látky obvykle zahrnuje vyšší 
úroveň nejistoty, než je tomu v případě 
prioritních látek, ale NEK přesto stanoví 
referenční hodnotu k posouzení souladu s 
cílem dobrého chemického stavu 
povrchových vod, jak je definován v čl. 2 
odst. 24 a bodů (ii) a (iii) čl. 4 odst. 1 písm. 
a) směrnice 2000/60/ES. V zájmu zajištění 
odpovídající úrovně ochrany životního 
prostředí a lidského zdraví je však 
konečným cílem zastavit nebo postupně 
odstranit emise, vypouštění a úniky 
prioritních nebezpečných látek, jak je 
stanoveno v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu (iv) 
směrnice 2000/60/ES. V souladu s čl.16 
odst. 6 směrnice 2000/60/ES by časový 
harmonogram pro dosažení zastavení 
nebo postupného odstranění emisí, 
vypouštění a úniků prioritních 
nebezpečných látek neměl přesáhnout 20 
let od označení určité látky za prioritní 
nebezpečnou látku.

Or. en

Odůvodnění

Komise odkazuje na jiné právní nástroje týkající se kontrolních opatření (viz bod odůvodnění 
6). Nemá tak v úmyslu předložit v kontextu rámcové směrnice o vodě návrhy žádných nových 
kontrolních opatření, ale hodlá využít nástroje, které již existují. V souladu s memorandem 
Komise o tomto návrhu MEMO/12/59 by mělo být vyjasněno, že rámcová směrnice o vodě 
požaduje, aby byly emise, vypouštění a úniky prioritních nebezpečných látek postupně 
odstraněny do 20 let od data, kdy došlo k označení za prioritní nebezpečnou látku.
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Pozměňovací návrh 55
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V posledních letech se věnuje 
zvýšená pozornost tomu, jaké účinky na 
lidské zdraví a životní prostředí plynou z 
vystavení organismu mnoha různým 
chemickým látkám. V průběhu výroby, 
přepravy, používání či likvidace výrobku 
často dochází k vypuštění velkého 
množství chemických látek do životního 
prostředí. Mají-li vodní plochy dosáhnout 
v souladu s požadavky směrnice 
2000/60/ES dobrého chemického stavu, je 
nutné nezaměřit se pouze na koncentraci 
jednotlivých chemických látek, ale také na 
jejich kombinované účinky. Je proto 
vhodné, aby se tato skutečnost odrazila při 
stanovování NEK.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné sdělení Komise o chemických směsích zdůraznilo význam, který mají směsi 
vyskytující se v životním prostředí v kontextu rámcové směrnice o vodě. Při stanovování NEK 
je třeba zohlednit kombinované účinky látek, aby se předešlo systematickému podceňování 
rizik.

Pozměňovací návrh 56
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10a) V posledních letech se věnuje 
zvýšená pozornost tomu, jaké účinky na 
lidské zdraví a životní prostředí plynou z 
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vystavení organismu mnoha různým 
chemickým látkám. V průběhu výroby, 
přepravy, používání či likvidace výrobku 
často dochází k vypuštění velkého 
množství chemických látek do životního 
prostředí. Mají-li vodní plochy dosáhnout 
v souladu s požadavky směrnice 
2000/60/ES dobrého chemického stavu, je 
nutné nezaměřit se pouze na koncentraci 
jednotlivých chemických látek, ale také na 
jejich kombinované účinky. Je proto 
vhodné, aby se tato skutečnost odrazila při 
stanovování NEK.

Or. en

Odůvodnění

Nedávné sdělení Komise o chemických směsích vyjasňuje význam, který mají směsi vyskytující 
se v životním prostředí v kontextu rámcové směrnice o vodě. Zohlednění této skutečnosti při 
samotném stanovování NEK napomůže předejít systematickému podceňování rizik.

Pozměňovací návrh 57
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 10 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10b) Zařazení látek na seznam 
prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek vychází mimo jiné z 
vědeckého hodnocení jejich vlastností. 
Aby byla ochráněna bezúhonnost a 
důvěryhodnost tohoto procesu, je třeba, 
aby politické obavy nebo náklady spojené 
s určitými opatřeními nebyly využívány k 
zabránění zapsání určité látky na seznam 
prioritních látek nebo prioritních 
nebezpečných látek, ale aby byly řešeny v 
pozdější fázi, až k zapsání určité látky 
nebo skupiny látek dojde.

Or. en
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Pozměňovací návrh 58
Anja Weisgerber, Christa Klaß

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 12

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(12) Perzistentní, bioakumulativní a 
toxické látky (PBT) a další látky, které se 
chovají jako PBT, můžeme desítky let 
nacházet ve vodním prostředí v 
množstvích, která představují významné 
riziko, a to i v případě, že byla učiněna 
rozsáhlá opatření ke snížení nebo 
odstranění emisí. Některé látky PBT jsou 
také schopné dálkového přenosu a jsou v 
životním prostředí široce rozšířené. Řada 
těchto látek patří mezi stávající a 
navrhované prioritní nebezpečné látky a 
vzhledem ke své dlouhodobé přítomnosti
vyžadují některé z nich zvláštní pozornost, 
pokud jde o jejich vliv na znázorňování 
chemického stavu podle směrnice 
2000/60/ES a pokud jde o požadavky na 
monitorování.

(12) Perzistentní, bioakumulativní a 
toxické látky (PBT) a další prioritní 
nebezpečné látky můžeme desítky let 
nacházet ve vodním prostředí v 
množstvích, která představují významné 
riziko, ačkoli byla učiněna rozsáhlá 
opatření ke snížení nebo odstranění emisí, 
zejména na evropské úrovni. Některé látky 
PBT jsou také schopné dálkového přenosu 
a jsou v životním prostředí široce 
rozšířené. Řada těchto látek patří mezi 
stávající a navrhované prioritní nebezpečné 
látky. Pouze ve výjimečných případech 
může být výskyt těchto látek efektivně 
snížen pomocí opatření na místní nebo 
regionální úrovni. U těchto látek je třeba 
mezinárodního úsilí, má-li být jejich 
výskyt snížen v celosvětovém měřítku. 
Tyto látky vyžadují zvláštní pozornost, 
pokud jde o jejich dlouhodobý dopad na 
životní prostředí, jejich pozorování, jejich 
vliv na chemický stav podle směrnice 
2000/60/ES a požadavky na monitorování.

Or. de

Odůvodnění

Zařazení látek do kategorie PBT není dosud transparentní. Aby bylo možné rozlišovat mezi 
látkami patřícími do jednotlivých kategorií, je zapotřebí transparentních kritérií, stejně jako 
metod, které jiné látky klasifikují jako zdánlivě všudypřítomné. Na základě kombinovaného 
přístupu rámcové směrnice o vodě by proto tyto látky neměly být definovány pouze podle 
svých chemických vlastností a koncentrací, ale také podle kritérií týkajících se úspěšné 
kontroly emisí. 

Pozměňovací návrh 59
Cristian Silviu Buşoi
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Návrh směrnice
Bod odůvodnění 15 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(15a) Je třeba věnovat zvláštní pozornost 
určitým pesticidům, které obsahují 
chelátová činidla fungující jako nezbytný 
synergista. Některá chelátová činidla jsou 
perzistentní a zvyšují mobilitu těžkých 
kovů v půdě. Zvýšený potenciál 
vyplavování těžkých kovů může vést k 
potenciální kontaminaci podzemní vody a 
ohrozit rozsáhlé skupiny obyvatelstva.

Or. en

Pozměňovací návrh 60
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Je zapotřebí zavést nový 
mechanismus, který by Komisi poskytoval 
cílené, vysoce kvalitní informace 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 při současném zajištění 
efektivity tohoto monitorování by se měl 
mechanismus zaměřit na látky, z jejichž 
podstaty plynou nebezpečné vlastnosti, a 
na nově se objevující znečišťující látky, 
které jsou dočasně zařazeny na seznam 
sledovaných látek, a na omezený počet 
monitorovacích míst, ale zároveň by měl 
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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.

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. en

Odůvodnění

Aby byl výběr příslušných látek na seznam sledovaných látek efektivní, mělo by být zváženo 
jejich potenciální nebezpečí.

Pozměňovací návrh 61
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

(17) Je zapotřebí zavést nový 
mechanismus, který by Komisi poskytoval 
cílené, vysoce kvalitní informace 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 doplněné o monitorovací údaje 
z programů podle článků 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES 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 
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představují nové znečišťující látky, a aby 
se zabránilo monitorování látek po dobu 
delší, než je nezbytně nutné.

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. Platnost 
seznamu by měla být omezena na určitou 
dobu. Komise by na základě výsledků 
získaných z členských států a předem 
stanovených kritérií měla zúčastněným 
stranám odůvodnit, proč je určitá látka 
nadále monitorována, každých 12 měsíců 
po celou dobu setrvání této látky na 
seznamu. Látka by měla být ze seznamu 
sledovaných látek odstraněna, pokud 
posouzení rizika provedené v souladu s čl. 
16 odst. 2 směrnice 2000/60/ES potvrdí, že 
na úrovni EU nepředstavuje vážné riziko 
pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím. 

Or. en

Odůvodnění

Články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES již poskytují cenné informace o ekologickém a chemickém 
stavu vod EU na základě spolupráce mezi členskými státy a \účastněnými stranami a tyto 
informace by měly být použity jako doplňkové k informacím získaným v rámci seznamu 
sledovaných látek. Měl by existovat jasný, odůvodnitelný a transparentní proces, na jehož 
základě by bylo stanoveno, které látky by na seznamu sledovaných látek měly zůstat. Měla by 
rovněž existovat možnost pro jejich odstranění, pokud to bude odůvodněno posouzením rizik.

Pozměňovací návrh 62
Rebecca Taylor

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

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

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. Vzhledem k 
obavám týkajícím se diklofenaku, 17β-
estradiolu a 17α-ethinylestradiolu se od 
Komise požaduje, aby upřednostnila 
vědecké posouzení těchto tří látek za 
účelem jejich zařazení na seznam 
sledovaných látek, pokud bude tento krok 
tímto posouzením odůvodněn. Jakékoli 
posouzení těchto tří látek by mělo 
zahrnovat potenciální ekonomický a 
společenský dopad jejich monitorování a 
omezení.

Or. en

Odůvodnění

Do jaké míry představují tyto tři léčebné látky hrozbu, zůstává zatím nejasné a je stále 
předmětem debaty, a zatímco dosud není k dispozici dostatek údajů, aby mohly být zařazeny 
na seznam prioritních látek, existují dostatečné obavy, aby mohly být přednostně vybrány pro 
možné zařazení na seznam sledovaných látek.  Je však třeba plně posoudit dopad jejich
případného omezení. Např. omezení 17β-estradiolu by mohlo vést k omezení výroby orální 
antikoncepce, což by mělo negativní dopad na veřejné zdraví.

Pozměňovací návrh 63
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 17 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(17a) Seznam sledovaných látek by měl 
umožňovat odpovídající monitorování 
přítomnosti látek v povrchové vodě a 
umožňovat provádění důkladného 
posouzení rizik, jež by bylo založeno na 
obecně uznávaných a ověřených 
metodách a vědeckých údajích 
pocházejících z nejnovějších studií a 
zohledňovalo technický a vědecký pokrok 
a mezinárodně zavedené obecné pokyny 
(jako OECD, správná laboratorní praxe).

Or. en

Odůvodnění

Vytváření nových vědeckých údajů podle posledních norem a obecných pokynů by umožnilo 
lepší porozumění skutečným rizikům pro životní prostředí. U mnoha látek by bylo přínosné, 
pokud by byly předtím, než je přijato rozhodnutí ohledně jejich případného zařazení na 
seznam, více prozkoumány. Postup pro posouzení těchto látek proto musí být spolehlivý 
z metodologického hlediska, tj. obecně uznávaný.

Pozměňovací návrh 64
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 19

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(19) Přijetím tohoto návrhu a předložením 
zprávy Evropskému parlamentu a Radě 
Komise dokončila první přezkum seznamu 
prioritních látek, jak to vyžaduje čl. 8 
směrnice 2008/105/ES. Je zahrnut přezkum 
látek v příloze III uvedené směrnice, z 
nichž některé byly určeny pro stanovení 
priorit. V současné době neexistuje 
dostatek důkazů pro zahrnutí jiných látek 
mezi prioritní látky. Možnost, že mohou 
být k dispozici nové informace týkající se 
těchto látek, znamená, že nejsou vyloučeny 
z budoucího přezkumu, jak je tomu i u 

(19) Přijetím tohoto návrhu a předložením 
zprávy Evropskému parlamentu a Radě 
Komise dokončila první přezkum seznamu 
prioritních látek, jak to vyžaduje čl. 8 
směrnice 2008/105/ES. Je zahrnut přezkum 
látek v příloze III uvedené směrnice, z 
nichž některé byly určeny pro stanovení 
priorit. Možnost, že mohou být k dispozici 
nové informace týkající se těchto látek, 
znamená, že nejsou vyloučeny z budoucího 
přezkumu, jak je tomu i u jiných látek, 
které jsou zkoumány, ale nejsou ve 
stávajícím přezkumu zařazeny mezi 
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jiných látek, které jsou zkoumány, ale 
nejsou ve stávajícím přezkumu zařazeny 
mezi prioritní látky. Příloha III směrnice 
2008/105/ES je tedy zastaralá a měla by 
být zrušena. Článek 8 této směrnice by měl 
být odpovídajícím způsobem změněn, a to i 
pokud jde o termíny podávání zpráv 
Evropskému parlamentu a Radě.

prioritní látky. Příloha III směrnice 
2008/105/ES je tedy zastaralá a měla by 
být zrušena. Článek 8 této směrnice by měl 
být odpovídajícím způsobem změněn, a to i 
pokud jde o termíny podávání zpráv 
Evropskému parlamentu a Radě.

Or. en

Pozměňovací návrh 65
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla příslušné 
konzultace v rámci přípravných prací, a to i 
na úrovni odborníků.

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla příslušné 
konzultace v rámci přípravných prací, a to i 
na úrovni odborníků, do nichž by byli 
zapojeni odborníci z členských států, 
dotčených průmyslových odvětví a z 
nevládních organizací podporujících 
ochranu životního prostředí.

Or. it

Pozměňovací návrh 66
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla příslušné 
konzultace v rámci přípravných prací, a to 
i na úrovni odborníků.

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla v rámci 
přípravných prací příslušné konzultace se 
všemi zúčastněnými stranami, a to i na 
úrovni odborníků.

Or. en

Pozměňovací návrh 67
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 21

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla příslušné 
konzultace v rámci přípravných prací, a to 
i na úrovni odborníků.

(21) S cílem zlepšit informační základnu 
pro budoucí určování prioritních látek, 
zejména pokud jde o nově se objevující 
znečišťující látky, by měla být pravomoc 
přijímat akty v souladu s čl. 290 Smlouvy o 
fungování Evropské unie přenesena na 
Komisi, pokud jde o vypracování seznamu 
látek, které je nutné sledovat. Je zvláště 
důležité, aby Komise prováděla v rámci 
přípravných prací příslušné konzultace se 
všemi zúčastněnými stranami, a to i na 
úrovni odborníků.

Or. en

Odůvodnění

Když Komise pracuje na seznamu sledovaných látek, měly by všechny zúčastněné strany mít 
možnost, aby se k tomuto seznamu vyjádřily a vznesly případné připomínky.
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Pozměňovací návrh 68
Julie Girling

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 23

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(23) Pro zajištění jednotných podmínek pro 
provádění této směrnice, monitorovacích 
metod používaných pro sledování látek na 
seznamu a formátů zpráv o 
monitorovaných údajích a informacích 
podávaných Komisi by měly být prováděcí 
pravomoci svěřeny Komisi. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16.února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

(23) Pro zajištění jednotných podmínek pro 
provádění této směrnice, monitorovacích a 
ověřených analytických metod 
odpovídajících směrnici 2009/90/ES 
používaných pro sledování látek na 
seznamu a formátů zpráv o 
monitorovaných údajích a informacích 
podávaných Komisi by měly být prováděcí 
pravomoci svěřeny Komisi. Tyto 
pravomoci by měly být vykonávány 
v souladu s nařízením Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 182/2011 ze 
dne 16.února 2011, kterým se stanoví 
pravidla a obecné zásady způsobu, jakým 
členské státy kontrolují Komisi při výkonu 
prováděcích pravomocí.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že by měly být vyvinuty jednotné a ověřené analytické 
metody.

Pozměňovací návrh 69
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Bod odůvodnění 24

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(24) Jelikož cílů této směrnice, totiž 
dosažení dobrého chemického stavu
povrchových vod stanovením NEK pro 

(24) Jelikož cílů této směrnice, totiž 
dosažení dobrého chemického stavu 
povrchových vod stanovením NEK pro 
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prioritní látky a některé další znečišťující 
látky, nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států, a z důvodu 
zachování stejné úrovně ochrany 
povrchových vod v celé Unii, jich tedy 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
může Unie přijmout opatření v souladu se 
zásadou subsidiarity stanovenou v čl. 5 
Smlouvy o Evropské unii. V souladu se 
zásadou proporcionality stanovenou v 
uvedeném článku tato směrnice 
nepřekračuje rámec toho, co je nezbytné 
pro dosažení tohoto cíle.

prioritní látky a některé další znečišťující 
látky, nemůže být uspokojivě dosaženo na 
úrovni členských států a z důvodu 
zachování stejné úrovně ochrany 
povrchových vod v celé Unii jich tedy 
může být lépe dosaženo na úrovni Unie, 
měla by Unie v případě potřeby přijmout 
opatření v souladu se zásadou subsidiarity 
stanovenou v čl. 5 Smlouvy o Evropské 
unii. V souladu se zásadou proporcionality 
stanovenou v uvedeném článku tato 
směrnice nepřekračuje rámec toho, co je 
nezbytné pro dosažení tohoto cíle.

Or. en

Odůvodnění

Prioritní látky jsou látky, u nichž bylo na úrovni EU prokázáno významné riziko. Jinými slovy, 
koncentrace těchto látek přesahují NEK. Z tohoto důvodu je zapotřebí opatření na kontrolu 
znečištění. Pokud jsou opatření nutná na úrovni EU, mělo by být povinností Unie tato 
opatření přijmout, nikoli pouze jejím právem.

Pozměňovací návrh 70
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2000/60/ES
Čl. 16 – odst. 3 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha X směrnice 2000/60/ES se 
nahrazuje textem uvedeným v příloze I této 
směrnice.

Směrnice 2000/60/ES se mění takto:

– Příloha X se nahrazuje textem uvedeným 
v příloze I této směrnice.

– V článku 16 se doplňuje tento odstavec:
„3a. „Prioritní látka“, jež je rovněž 
zařazena do přílohy XIV nařízení (ES) č. 
1907/2006, nebude předložena k případné 
identifikaci za „prioritní nebezpečnou 
látku“ do data zániku uvedeného v 
příslušném záznamu v příloze XIV nebo 
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do data zveřejnění rozhodnutí Komise 
týkajícího se této konkrétní žádost o 
povolení, pokud toto datum zveřejnění 
nepředchází datum zániku.“

Or. en

Odůvodnění

Je třeba zajistit větší koordinaci mezi prováděním rámcové směrnice o vodě a nařízení 
REACH, co se týče stejných látek. Konkrétněji, je-li „prioritní látka“ zařazena do přílohy XIV 
nařízení REACH, neměla by být předložena k případné identifikaci za „prioritní nebezpečnou 
látku“ v souladu s rámcovou směrnicí o vodě, dokud probíhá proces žádosti o udělení 
povolení.

Pozměňovací návrh 71
Cristian Silviu Buşoi

Návrh směrnice
Článek 1
Směrnice 2000/60/ES
Příloha VIII – bod 12 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Příloha X směrnice 2000/60/ES se 
nahrazuje textem uvedeným v příloze I této 
směrnice.

Směrnice 2000/60/ES se mění takto:

– Příloha X se nahrazuje textem uvedeným 
v příloze I této směrnice.

– V příloze VIII se doplňuje nový bod, 
který zní:
„12a. Perzistentní chelátová činidla a 
jejich sloučeniny.“

Or. en

Odůvodnění

Chelátová činidla se běžně používají v nejrůznějších průmyslových postupech a výrobcích, 
např. v pesticidech, kde fungují jako nezbytný synergista, neboť vytváří kovové iontové 
sloučeniny, a posilují tak účinnost aktivní složky. Některá chelátová činidla, jako např. EDTA, 
jsou perzistentní a zvyšují mobilitu těžkých kovů v půdě. Zvýšený potenciál vyplavování 
těžkých kovů může vést ke kontaminaci podzemní vody a prostřednictvím vodního prostředí 
ohrozit rozsáhlé skupiny obyvatelstva.
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Pozměňovací návrh 72
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

„přirozenou úrovní pozadí“ rozumí 
přirozené složení čisté vody, které je 
charakterizováno environmentálními 
faktory (půda, struktura, geochemické 
faktory a další přírodní faktory, jako je 
sopečná činnost, přirozeně se vyskytující 
požáry atd.);

Or. en

Pozměňovací návrh 73
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy v souladu s článkem 1 této 
směrnice a s článkem 4 směrnice 
2000/60/ES použijí pro útvary 
povrchových vod NEK stanovené v části A 
přílohy I této směrnice. .

Členské státy v souladu s článkem 1 této 
směrnice a s článkem 4 směrnice 
2000/60/ES použijí pro útvary 
povrchových vod NEK stanovené v části A 
přílohy I této směrnice. U látek s číslem 2, 
5, 15, 20, 22, 23, 28 a 34 až 48 se NEK 
použijí jako „monitorovací hodnoty“. Od 
roku 2021 změní členské státy tyto 
„monitorovací hodnoty“ na NEK v 
souladu s článkem 4 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Pro závazné uplatnění nových NEK a pro uplatnění revidovaných NEK, jež se týkají 
stávajících prioritních látek, je třeba poskytnout přechodná období. V opačném případě 
budou nevyhnutelné konflikty s požadavky článku 4 („Environmentální cíle“) rámcové 
směrnice o vodě. V mnoha případech by navíc stanovení nových NEK bez přechodných 
období porušilo zákaz zhoršení stavu vod obsažený v článku 4 (5) rámcové směrnice o vodě, 
což by vedlo k zákazu a omezení používání daných látek.

Pozměňovací návrh 74
Sabine Wils

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Od l. ledna 2015 použijí členské státy pro 
útvary povrchových vod hodnoty NEK pro 
prioritní nebezpečné látky stanovené v 
části A přílohy I této směrnice, jež budou 
sníženy o následující faktory nebo budou 
přinejmenším na úrovni zjištění s ohledem 
na snadno dostupnou technologii měření:
a) od 22. prosince 2015 o redukční faktor 
10;
b) od 22. prosince 2021 o redukční faktor 
20;
c) od 22. prosince 2027 o redukční faktor 
100.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby byly NEK pro prioritní nebezpečné látky v souladu i) 
s celkovým cílem rámcové směrnice o vodě zastavit nebo postupně odstranit emise těchto 
látek a dosáhnout téměř nulových koncentrací přirozeně se vyskytujících látek v mořském 
prostředí a ii) s nejistotou při stanovování prahových hodnot u látek s nebezpečnými 
vlastnostmi, jako jsou PBT nebo látky, jež mohou narušit činnost žláz s vnitřní sekrecí.
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Pozměňovací návrh 75
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při stanovování NEK se zohledňují 
přirozené hodnoty pozadí s využitím 
„přístupu zvýšeného rizika“.

Or. en

Odůvodnění

Při posuzování překročení NEK je třeba zohlednit přítomnost látek z důvodu přirozeného 
výskytu (hodnoty pozadí). Např. při přezkumu NEK ve smyslu „přístupu zvýšeného rizika“ je 
třeba vzít v úvahu přirozeně se vyskytující hodnoty pozadí kovů z geogenních zdrojů, 
polyaromatických uhlovodíků (PAU) z lesních požárů atd. Jinak by ve výše uvedených 
případech vedla zmíněná zjištění k vodohospodářským opatřením ze strany donucovacích 
orgánů.

Pozměňovací návrh 76
Holger Krahmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Aby bylo zajištěno harmonizované 
uplatňování této směrnice v členských 
státech, přijme Komise akt v přenesené 
pravomoci, kterým stanoví závazná 
pravidla týkající se analytických metod, 
které mají být používány.

Or. en
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Odůvodnění

U mnoha nově navržených nebo revidovaných NEK nejsou k dispozici žádné ověřené 
analytické testovací metody a pravidla pro odběr vzorků. Zejména s ohledem na plánovaný 
seznam sledovaných látek je možné zamýšleného pozitivního dopadu v souvislosti se zjištěními 
ohledně možné přítomnosti látek dosaženo pouze tehdy, budou-li ve všech členských státech 
prováděna harmonizovaná – tedy srovnatelná – zkoumání. Viz rovněž směrnici EU 2009/90, 
kterou se stanoví technické specifikace chemické analýzy a monitorování stavu vod.

Pozměňovací návrh 77
Eija-Riitta Korhola

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1a. Členské státy mají začít uplatňovat 
NEK u látek s číslem 2, 5, 15, 20, 22, 23, 
28 a 34 až 48 při příští aktualizaci plánů 
povodí v roce 2021 s cílem dosáhnout 
dobrého chemického stavu s ohledem na 
tyto látky nejpozději do roku 2027.

Or. en

Odůvodnění

Jelikož je nutné zajistit soulad rámcové směrnice o vodě a této směrnice, je třeba stanovit, že 
členské státy mají zahájit uplatňování NEK na nové látky a aktualizovaných NEK na stávající 
látky již při příští aktualizaci programů opatření a plánů povodí, k níž dojde v roce 2021, 
s cílem dosáhnout dobrého chemického stavu s ohledem na tyto látky do roku 2027.

Pozměňovací návrh 78
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 4
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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 každé tři roky, 
přičemž je pro ně tento interval obecným 
pokynem, nelze-li na základě technických 
znalostí a odborných stanovisek odůvodnit 
jiný interval.

Or. sv

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh uvádí do souladu odstavce 4 a 6: v návrhu Komise není zřejmé, 
který interval je zamýšlen.

Pozměňovací návrh 79
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 6 – pododstavec 1

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Členské státy na základě monitorování 
stavu vod prováděného v souladu s 
článkem 8 směrnice 2000/60/ES zajistí 
analýzu dlouhodobých trendů koncentrací 
prioritních látek uvedených na seznamu v 
části A přílohy I, které se mohou 
kumulovat v sedimentu nebo biotě, 
přičemž zejména zohlední látky označené 
čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
26, 28 a 30, 34, 35, 36, 37, 43, 44. V 
souladu s článkem 4 směrnice 2000/60/ES 
přijmou opatření, jejichž cílem je zajistit, 
aby se tyto koncentrace v sedimentu nebo 
příslušné biotě výrazně nezvyšovaly. 

Členské státy na základě monitorování 
stavu vod prováděného v souladu s 
článkem 8 směrnice 2000/60/ES zajistí 
analýzu dlouhodobých trendů koncentrací 
prioritních látek uvedených na seznamu v 
části A přílohy I, které se mohou 
kumulovat v sedimentu nebo biotě, 
přičemž zejména zohlední látky označené 
čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
26, 28 a 30, 34, 35, 36, 37, 43, 44. V 
souladu s článkem 4 směrnice 2000/60/ES 
přijmou opatření, jejichž cílem je zajistit, 
aby byly tyto koncentrace v sedimentu 
nebo příslušné biotě postupně snižovány. 

Or. en



PE496.330v04-00 40/104 AM\919170CS.doc

CS

Odůvodnění

V souladu s požadavky čl. 4 odst. 1 písm. a) bodu iv) rámcové směrnice o vodě by členské 
státy měly přijmout opatření s cílem postupně snižovat znečištění z prioritních látek, což je 
zcela odlišné od toho, aby pouze zajistily, že se koncentrace prioritních látek v sedimentu 
nebo biotě nebudou výrazně zvyšovat.

Pozměňovací návrh 80
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 7

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

7. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěru hodnocení rizik 
podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a informací týkajících se 
registrace látek zpřístupněných veřejnosti
podle článku 119 nařízení (ES) 
č. 1907/2006, a v případě nutnosti navrhne 
revizi NEK stanovených v části A přílohy I 
postupem podle článku 294 Smlouvy v 
souladu s časovým rozvrhem stanoveným 
v čl. 16 odst. 4 směrnice 2000/60/ES. 

7. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěru hodnocení rizik 
podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a informací týkajících se 
registrace látek registrovaných podle 
nařízení (ES) č. 1907/2006, včetně 
potenciálu šířit emise při použití těchto 
látek v předmětech, a v případě nutnosti 
navrhne revizi NEK stanovených v části A 
přílohy I postupem podle článku 294 
Smlouvy v souladu s časovým rozvrhem 
stanoveným v čl. 16 odst. 4 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje používání VŠECH informací poskytovaných podle nařízení 
REACH příslušným orgánům, nikoli pouze těch z veřejné databáze, jež je omezenější. Jedním 
z cílů nařízení REACH vždycky bylo podpořit lepší provádění právních předpisů EU 
zlepšením informační základny.

Pozměňovací návrh 81
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
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Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. S cílem usnadnit provádění této 
směrnice musí být vypracovány technické 
pokyny pro odběr vzorků v rámci bioty a 
monitorování látek, a to v rámci 
stávajícího procesu provádění směrnice 
2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o řešení chybějících standardizovaných metod pro odběry 
vzorků a analýzy nových látek. Vypracování standardů pro odběr vzorků v rámci bioty a 
monitorování každé látky je zdlouhavý a nákladný proces. V zájmu efektivnosti, snížení 
nákladů a získání srovnatelných údajů by Komise měla podpořit členské státy tím, že vydá 
technické pokyny v rámci procesu provádění směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 82
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 2
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 3 – odst. 8 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

8a. Komise vypracuje pokyny včetně 
technických specifikací týkajících se 
uplatňování a monitorování NEK v 
matrici příslušné pro látky s číslem 2, 5, 
15, 20, 23, 28 a 34 až 45 s cílem usnadnit 
proces monitorování těchto látek.

Or. en

Odůvodnění

V současné době neexistují standardizované analytické metody pro všechny stávající, stejně 
jako pro nové, prioritní látky. Vypracování vnitrostátních standardů je zdlouhavý a nákladný 
proces. Proto by měla Komise vypracovat pokyny s cílem zajistit srovnatelnost 
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monitorovacích údajů z jednotlivých členských států.

Pozměňovací návrh 83
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrola prioritních látek, které 
jsou chemické látky z průmyslových 

zdrojů
1. U všech prioritních látek a prioritních 
nebezpečných látek, které spadají do 
oblasti působnosti nařízení (ES) č. 
1907/2006 (REACH) a které podle názoru 
Komise splňují kritéria článku 57 tohoto 
nařízení, požádá Komise Evropskou 
agenturu pro chemické látky (ECHA), aby 
do [Úř. věst: vložte datum jeden rok po 
vstupu této směrnice v platnost] připravila 
podle čl. 59 odst. 2 nebo čl. 69 odst. 1 
tohoto nařízení složky, pokud tak již 
nebylo učiněno.
2. U těch látek, které podle názoru Komise 
nesplňují kritéria článku 57 tohoto 
nařízení, požádá Komise agenturu ECHA, 
aby do [Úř. věst: vložte datum jeden rok 
po vstupu této směrnice v platnost] 
připravila podle čl. 69 odst. 1 tohoto 
nařízení složky, pokud tak již nebylo 
učiněno.
3. Pokud z monitorovacích údajů vyplývá, 
že je pro stávající prioritní nebo prioritní 
nebezpečné látky zapotřebí dalších 
opatření na úrovni EU, aby byl zajištěn 
soulad se směrnicí 2000/60/ES, přijme 
Komise opatření v souladu s odstavci 1 a 2 
tohoto článku, nebo podrobí přezkumu 
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povolení udělené podle čl. 61 odst. 2 
nařízení (ES) č. 1907/2006, nebo podrobí 
přezkumu omezení podle čl. 68 odst. 1 
nařízení (ES) č. 1907/2006, v závislosti na 
tom, co je vhodné.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné dosáhnout soudržnosti mezi cíli právních předpisů v oblasti vody 
a příslušnými opatřeními zamezujícími znečištění, která byla přijata v rámci nástrojů 
upravujících tuto oblast. U chemických látek z průmyslových zdrojů by začlenění určité látky 
mezi prioritní látky nebo důkazy o překročení NEK po zapsání na seznam mělo být impulsem 
k přijetí patřičných následných opatření v kontextu nařízení REACH. Je to klíčový krok k 
zajištění toho, aby byla přijata nezbytná účinná opatření s cílem dosáhnout cílů rámcové 
směrnice o vodě a aby byla současně dodržena ustanovení nařízení REACH.

Pozměňovací návrh 84
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 b (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrola prioritních látek, které jsou 
přípravky na ochranu rostlin

1. Členské státy provedou do [Úř. věst: 
vložte datum jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost] přezkum všech 
povolení udělených na základě nařízení 
(ES) č. 1107/2009 přípravkům na 
ochranu rostlin obsahujícím prioritní 
látky podle článku 44 tohoto nařízení s 
cílem zajistit, aby tato povolení byla v 
souladu s cíli směrnice 2000/60/ES. 
2. Členské státy provedou přezkum 
příslušných povolení udělených 
přípravkům na ochranu rostlin 
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obsahujícím stávající prioritní látku na 
základě nařízení (ES) č. 1107/2009 podle 
článku 48 tohoto nařízení, pokud z 
monitorovacích údajů vyplývá, že pro 
dosažení souladu s cíli směrnice 
2000/60/ES je nezbytné přijmout do 
jednoho roku po zveřejnění 
monitorovacích údajů další opatření na 
úrovni EU.
3. Prioritní nebezpečné látky se považují 
za látky, které nesplňují kritéria podle 
bodů 3.6.2, 3.6.3, 3.6.4, 3.6.5, 3.7.2 nebo 
3.8.2 přílohy II tohoto nařízení.
4. Překročení NEK se považuje za 
nepřijatelný účinek na životní prostředí 
podle čl. 4 odst. 3 písm. e) bodu i) tohoto 
nařízení.“

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné dosáhnout souladu s cíli a normami environmentální kvality právních 
předpisů v oblasti vody a s příslušnými opatřeními zamezujícími znečištění, která byla přijata 
v rámci právních nástrojů upravujících tuto oblast. U pesticidů by začlenění určité látky mezi 
prioritní látky mělo být impulsem k přijetí patřičných následných opatření v kontextu nařízení 
o pesticidech. Je to klíčový krok k zajištění toho, aby byla přijata nezbytná účinná opatření s 
cílem dosáhnout souladu se směrnicí o vodě a aby byla současně dodržena ustanovení 
právních předpisů v oblasti pesticidů.

Pozměňovací návrh 85
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 c (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 c (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrola prioritních látek, které jsou 
biocidní přípravky
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1. Členské státy nebo – v případě povolení 
ze strany Unie – Komise provedou do [Úř. 
věst: vložte datum jeden rok po vstupu této 
směrnice v platnost] přezkum všech 
povolení udělených na základě nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 
528/2012 ze dne 22. května 2012 o 
dodávání biocidních přípravků na trh a 
jejich používání1, a to podle článku 48 
tohoto nařízení, biocidním přípravkům 
obsahujícím prioritní látky s cílem zajistit, 
aby tato povolení byla v souladu s cíli 
směrnice 2000/60/ES.
2. Členské státy nebo – v případě povolení 
ze strany Unie – Komise provedou 
přezkum příslušných povolení udělených 
stávající prioritní látce na základě 
nařízení (ES) č. 528/2012 podle článku 48 
tohoto nařízení, pokud z monitorovacích 
údajů vyplývá, že pro dosažení souladu s 
cíli směrnice 2000/60/ES je nezbytné 
přijmout do jednoho roku po zveřejnění 
monitorovacích údajů další opatření na 
úrovni EU.
3. Prioritní nebezpečné látky se považují 
za látky, které splňují jedno z kritérií 
vyloučení stanovených v čl. 5 odst. 1 
tohoto nařízení.
4. Překročení NEK se považuje za 
nepřijatelný účinek na životní prostředí 
podle čl. 19 odst. 1 písm. b) bodu iv) 
tohoto nařízení.“
____________________
1Úř. věst. L 167, 27.6.2012, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné dosáhnout souladu s cíli a normami environmentální kvality právních 
předpisů v oblasti vody a s příslušnými opatřeními zamezujícími znečištění, která byla přijata 
v rámci právních nástrojů upravujících tuto oblast. U biocidů by začlenění určité látky mezi 
prioritní látky mělo být impulsem k přijetí patřičných následných opatření v kontextu nařízení 
o biocidech. Je to klíčový krok k zajištění toho, aby byla přijata nezbytná účinná opatření s 
cílem dosáhnout souladu se směrnicí o vodě a aby byla současně dodržena ustanovení 
právních předpisů v oblasti biocidů.
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Pozměňovací návrh 86
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 d (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 d (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrola prioritních látek v průmyslových 
emisích

U prioritních látek spadajících do pole 
působnosti směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2010/75/EU ze dne 24. 
listopadu 2010 o průmyslových emisích 
(integrované prevenci a omezování 
znečištění)1, pro něž článek 10 směrnice 
2000/60/ES počítá s uplatněním mezních 
hodnot emisí a použitím emisních kontrol 
vycházejících z nejlepších dostupných 
technik, zohlední Komise v rámci svého 
pravidelného přezkumu přiměřenosti 
těchto hodnot a technik monitorovací 
údaje získané podle směrnice 2000/60/ES. 
Je-li zapotřebí provést nějaká zlepšení, 
měla by být přijata vhodná legislativní 
opatření v souladu s čl. 73 odst. 1 této 
směrnice.“
___________________
1Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné dosáhnout soudržnosti mezi cíli rámcové směrnice o vodě a příslušnými 
opatřeními zamezujícími znečištění, která byla přijata v rámci nástrojů upravujících tuto 
oblast. U průmyslových emisí by začlenění určité látky mezi prioritní látky, stejně jako získané 
monitorovací údaje, měly být impulsem k přijetí patřičných následných opatření v kontextu 
směrnice o průmyslových emisích. Je to klíčový krok k zajištění toho, aby byla přijata 
nezbytná účinná opatření s cílem dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě a aby byla 
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současně dodržena ustanovení směrnice o průmyslových emisích.

Pozměňovací návrh 87
Carl Schlyter, Sabine Wils

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 e (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrola prioritních látek, které jsou 
využívány jako léčiva

1. U prioritních látek, na něž se vztahuje 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2001/83/ES ze dne 6. listopadu 2001 o 
kodexu Společenství týkajícím se 
humánních léčivých přípravků1, členské 
státy do jednoho roku po vstupu této 
směrnice v platnost posoudí, zda soubor 
údajů o přípravku a příbalový leták 
zvyšují informovanost v takové míře, aby 
účinně přispívaly k dosažení cílů této 
směrnice. U prioritních látek, na něž se 
vztahuje nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) č. 726/2004 ze dne 31. března 
2004, kterým se stanoví postupy 
Společenství pro registraci humánních 
a veterinárních léčivých přípravků a dozor 
nad nimi a kterým se zřizuje Evropská 
agentura pro léčivé přípravky2, Komise na 
základě stanoviska Evropské agentury pro 
léčivé přípravky posoudí do jednoho roku 
po vstupu této směrnice v platnost, zda 
soubor údajů o přípravku a příbalový 
leták zvyšují informovanost v takové míře, 
aby účinně přispívaly k dosažení cílů této 
směrnice. V zájmu zajištění 
transparentnosti jsou posouzení vlivů 
prioritních látek na životní prostředí 
zveřejněna v rámci právních předpisů v 
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oblasti léčiv. 
2. Členské státy nebo - v případě 
registrace ze strany Unie - Komise 
přezkoumají příslušná rozhodnutí o 
registraci vydaná pro farmaceutické látky 
nebo přípravky obsahující jakoukoli 
stávající prioritní látku, jestliže z 
monitorovacích údajů vyplývá, že pro 
dosažení souladu s cíli směrnice 
2000/60/ES je nezbytné přijmout do 
jednoho roku po zveřejnění 
monitorovacích údajů další opatření na 
úrovni EU.
3. U prioritních látek, na něž se vztahuje 
směrnice 2001/83/ES nebo nařízení (ES) 
č. 726/2004, Komise vybízí členské státy, 
aby u farmaceutických přípravků s 
obsahem těchto látek zvážily možnost 
zavedení výdeje na předpis.
4. Do jednoho roku po vstupu této 
směrnice v platnost členské státy sdělí 
Komisi, že byly zavedeny vhodné systémy 
sběru nepoužitých léčivých přípravků 
nebo léčivých přípravků s ukončenou 
dobou použitelnosti v souladu s článkem 
127b směrnice 2001/83/ES.“
______________
1Úř. věst. L 311, 28.11.2001, s. 67.
2Úř. věst. L 136, 30.4.2004, s. 1.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytně nutné dosáhnout souladu s cíli a normami environmentální kvality právních 
předpisů v oblasti vody a s příslušnými opatřeními zamezujícími znečištění, která byla přijata 
v rámci právních nástrojů upravujících tuto oblast. U léčiv by začlenění určité látky mezi 
prioritní látky mělo být impulsem k přijetí patřičných následných opatření v rámci právních 
předpisů v oblasti léčiv. Je to klíčový krok k zajištění toho, aby byla přijata účinná opatření s 
cílem dosáhnout souladu s právními předpisy v oblasti vody a aby byla současně dodržena 
ustanovení právních předpisů v oblasti léčiv.
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Pozměňovací návrh 88
Andrea Zanoni

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES
Článek 5 e (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

Kontrolní opatření
1. Pro látky označené jako prioritní látky 
a prioritní nebezpečné látky uvedené v 
této směrnici Komise zajistí přijetí 
kontrolních opatření v souladu s platnými 
právními předpisy Evropské unie, jak je 
stanoveno v následujících odstavcích. 
2. Do tří měsíců po vstupu této směrnice v 
platnost požádá Komise Evropskou 
agenturu pro chemické látky (ECHA), aby 
pro všechny prioritní nebezpečné látky, na 
které se vztahuje nařízení (ES) č. 
1907/2006, připravila dokumentaci podle 
přílohy XV s cílem zahrnout do ní látky 
navržené k zařazení na seznam.
3. S cílem snížit emise ze zařízení, která 
podléhají povinnostem stanoveným ve 
směrnici Evropského parlamentu a Rady 
2010/75/EU ze dne 24. listopadu 2010 o 
průmyslových emisích (integrované 
prevenci a omezování znečištění)1, jestliže 
míra produkovaných emisí je i přes 
použití nejlepších dostupných technologií 
taková, že není možné splnit normy 
environmentální kvality, Komise zajistí 
přijetí náležitých opatření, která je nutno 
jasně včlenit do referenčních dokumentů 
(BREF).
4. Komise v souladu s platnými právními 
předpisy Evropské unie zajistí přijetí 
kontrolních opatření pro látky označené 
jako prioritní nebezpečné látky, které jsou 
uvedeny v této směrnici a na něž se 
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vztahuje nařízení (ES) č. 528/2012. Jedná 
se zejména o tyto kroky:
a) Do 31. prosince 2019 Komise zajistí, 
aby byla na základě článku 15 nařízení 
(ES) č. 528/2012 přezkoumána všechna 
povolení vydaná v Evropské unii pro 
účinné látky.
b) Do 31. prosince 2019 Komise zajistí, 
aby všechny tyto látky podléhaly kritériím 
vyloučení uvedeným v článku 5 a nemohly 
být schváleny, jestliže nejsou splněny 
podmínky stanovené v čl. 5 odst. 2 písm. 
a).
c) Do roku 2019 členské státy přijmou 
ochranná opatření podle čl. 7 odst. 2 
uvedeného nařízení.
5. Členské státy a Komise zajistí přijetí 
kontrolních opatření stanovených v 
uvedeném nařízení pro látky označené 
jako prioritní látky a prioritní nebezpečné 
látky, které jsou uvedeny v této směrnici a 
na něž se vztahuje nařízení (ES) č. 
1107/2009. Jedná se zejména o tyto kroky:
a) Po uvedení jakékoli prioritní látky na 
trh musí během období 12 měsíců 
následovat nové posouzení a opětovné
schválení této látky, aby bylo zajištěno 
postupné snižování emisí do vody.
b) U prioritních nebezpečných látek musí 
nové posouzení zajistit, aby tato látka byla 
nahrazena jinými systémy kontroly 
škodlivých organismů. Nejsou-li takovéto 
systémy dosud dostatečně účinné, lze s 
dočasným povolením počítat pouze u 
uzavřených systémů, které neprodukují 
emise zjistitelné v ovzduší, ve vodě nebo 
půdě.
c) Od 1. ledna 2020 přestávají platit 
všechna opatření, na jejichž základě jsou 
povoleny pesticidy označené za prioritní 
nebezpečné látky, a po tomto dni již 
nebude pro tyto látky vydáno žádné nové 
povolení.“
____________________
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1 Úř. věst. L 334, 17.12.2010, s. 17.

Or. it

Odůvodnění

Směrnice 2000/60/ES Komisi ukládá, aby navrhla opatření ke snížení emisí prioritních látek a 
odstranění emisí prioritních nebezpečných látek.  Je proto žádoucí a úsporné, aby se k tomuto 
účelu využily již platné právní nástroje EU: nařízení REACH, směrnice o průmyslových 
emisích a normách pro biocidní přípravky a pesticidy. Tyto nástroje zajišťují rovné podmínky 
pro dané odvětví a současně zmírňují zátěž pro členské státy a snižují náklady uživatelů.

Pozměňovací návrh 89
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES 
Článek 5 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 5a, 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 
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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) Dne 1. ledna 2020 končí platnost všech 
povolení vztahujících se na pesticidy 
označené jako prioritní nebezpečné látky 
a po tomto dni 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 používání, 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

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 
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zastavení či postupné snižování vypouštění, emisí a úniků prioritních nebezpečných látek. 

Pozměňovací návrh 90
Christofer Fjellner

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 3 a (nový)
Směrnice 2008/105/ES 
Článek 7 – odstavce 2 a, 2 b, 2 c a 2 d (nové)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. V článku 7 se doplňují nové odstavce, 
které znějí:
„2a. Pro prioritní nebezpečné látky 
zařazené do přílohy X směrnice 
2000/60/ES, které jsou stále vyráběny 
nebo dováženy do EU, Komise do 18 
měsíců po jejich začlenění do přílohy 
připraví legislativní návrhy, jimiž zajistí 
postupné ukončování jejich výroby, 
uvádění na trh a používání, a to mimo jiné 
prostřednictvím povolení nebo omezení 
výroby, uvádění na trh a používání v 
souladu s nařízením (ES) č. 1907/2006, 
schvalování účinných látek v souladu s 
nařízením o přípravcích na ochranu 
rostlin a s nařízením o biocidních 
přípravcích či s jinými příslušnými 
opatřeními.
2b. Pro prioritní látky zařazené do přílohy 
X směrnice 2000/60/ES, které jsou stále 
vyráběny nebo dováženy do EU a u nichž 
nebylo dosaženo náležité kontroly nad 
riziky pro vodní prostředí, Komise do 18 
měsíců po jejich začlenění do přílohy 
připraví legislativní návrhy, jimiž zajistí 
postupné snižování znečišťování, a to 
mimo jiné prostřednictvím povolení nebo 
omezení výroby, uvádění na trh a 
používání v souladu s nařízením (ES) č. 
1907/2006, schvalování účinných látek v 
souladu s nařízením (ES) č. 1107/2009 
nebo s nařízením Evropského parlamentu 
a Rady (EU) č. 528/2012 ze dne 22. května 
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2012 o dodávání biocidních přípravků na 
trh a jejich používání1 či s jinými 
příslušnými opatřeními.
2c. Do 31. prosince 2013 provede Komise 
přezkum s cílem navrhnout případné 
změny, jimiž stanoví další společný postup 
a posílí vazby mezi směrnicí 2000/60/ES a 
dalšími právními akty týkajícími se 
ochranou vodního prostředí.
2d. Komise do 31. prosince 2013 provede 
přezkum s cílem navrhnout případné 
změny této směrnice, kterými se zaměří na 
rizika spojená s kombinovaným účinkem 
látek.“

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

Or. en

Pozměňovací návrh 91
Kriton Arsenis, Dagmar Roth-Behrendt, Åsa Westlund, Dan Jørgensen, Jo Leinen, 
Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

3a. Vkládá se nový článek 7a, který zní:
„Článek 7a
Koordinace

1. Komise zajistí vysokou úroveň 
koordinace mezi výborem zřízeným na 
základě čl. 21 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES a výbory a orgány zřízenými v 
rámci právních předpisů Unie uvedených 
v příloze II, pokud jde o hodnocení, 
posuzování, povolování nebo jiný přezkum 
látek nebo skupin látek, které jsou pro 
všechny strany relevantní.
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2. Účelem této koordinace je zajistit 
přiměřené hodnocení rizik pro vodní 
prostředí nebo jeho prostřednictvím, a 
dosáhnout tak cílů stanovených v článku 
4 směrnice 2000/60/ES a zavést opatření 
týkající se vypouštění, emisí a úniků látek 
a dohled nad nimi v zájmu zmírnění 
těchto rizik v souladu s právními předpisy 
uvedenými v příloze II.
3. Látky nebo skupiny látek, u nichž bylo 
zjištěno, že představují významné riziko 
pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím, a pro něž byla zavedena 
opatření týkající se jejich vypouštění, 
emisí a úniků a dohled nad nimi, jak bylo 
uvedeno v odstavci 2, jsou zveřejněny v 
elektronické formě.
4. Komise je zmocněna k přijímání aktů v 
přenesené pravomoci v souladu s článkem 
10, pokud jde o koordinaci uvedenou 
v odstavci 1.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 222 k příloze II a (nové))

Pozměňovací návrh 92
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 

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 
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nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.

nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty. Díky pravidelnému 
přezkumu by mělo být možné upravit na 
základě vědeckých údajů normy kvality 
pro látky uvedené na seznamu nebo tyto 
látky ze seznamu odstranit. Pokud z 
přezkumu vyplývá, že látka začleněná na 
seznam prioritních látek v příloze X 
směrnice 2000/60/ES nepředstavuje 
významné riziko pro životní prostředí 
podle čl. 16 odst. 2, měla by Komise 
navrhnout její vyškrtnutí z přílohy X.

Or. de

Pozměňovací návrh 93
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
2008/105/EC
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, nebo případně na 
vyškrtnutí určité prioritní látky z přílohy 
X.

Or. en
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Odůvodnění

Přezkum seznamu prioritních látek by měl umožnit i vyloučení látek ze seznamu, jsou-li k 
tomu oprávněné důvody.

Pozměňovací návrh 94
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.

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

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 95
Carl Schlyter
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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 stanovování NEK 
by Komise měla zohlednit kombinované 
účinky látek.

Or. en

Odůvodnění

Dosud se NEK u prioritních látek stanovovaly individuálně - jako kdyby se jednalo o jediné 
látky, jež se nacházejí ve vodě. Avšak většinou se ve vodě nachází několik látek současně, což 
může mít za následek další nebo dokonce synergistické účinky. Takovéto kombinované účinky 
je nutno brát v potaz při stanovování NEK, jinak hrozí, že NEK nebudou dostatečně přírodu 
chránit.

Pozměňovací návrh 96
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Jo 
Leinen, Dan Jørgensen, Nessa Childers, Pavel Poc

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 

Komise sdělí výsledky pravidelného 
přezkumu přílohy X směrnice 2000/60/ES 
podle čl. 16 odst. 4 uvedené směrnice 
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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.

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. Tato zpráva 
přezkoumá opatření, jež byla přijata na 
úrovni Unie a v členských státech, a 
posoudí, zda bylo prostřednictvím těchto 
opatření dosaženo norem kvality pro 
prioritní látky nebo cíle spočívajícího v 
ukončení používání prioritních 
nebezpečných látek. Komise ke zprávě 
případně přiloží příslušné návrhy 
konkrétních opatření, na jejichž základě 
by se mělo dosáhnout norem kvality a cíle 
spočívajícího v ukončení používání těchto 
látek, a střednědobé časové plány. První 
přezkum a posouzení opatření bude 
Evropském parlamentu a Radě předložen 
do 31. prosince 2013.

Or. en

Pozměňovací návrh 97
Julie Girling, Cristian Silviu Buşoi

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 

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 
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nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty.

nebezpečných látek a podle potřeby stanoví 
odpovídající NEK povrchových vod, 
sedimentu či bioty. Zpráva a veškeré 
příslušné návrhy doloží a v případě 
potřeby zajistí 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.  
Komise vypracuje pokyny, v nichž uvede 
transparentní postupy a jednotná kritéria, 
které je třeba používat při identifikaci 
prioritních nebezpečných látek.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zajistit konzistentnost se stávajícími registracemi a posouzeními v souladu s 
odvětvovými právními předpisy. Výběr prioritních nebezpečných látek by měl být prováděn na 
základě jasných a transparentních postupů a kritérií, které budou v souladu s právními 
předpisy v této oblasti, a měli by se na něm podílet všichni relevantní odborníci a zúčastněné 
strany, jak je stanoveno v čl. 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 98
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 – odst. 1 a (nový) 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise stanoví kritéria pro výběr 
prioritních nebezpečných látek, která:
– vycházejí z kritérií definujících 
perzistenci, bioakumulaci a toxicitu ve 
vodě a sedimentu a obsažených v 
příslušných právních předpisech 
Společenství, případně v právních 
předpisech Společenství zaměřených na 
jednotlivé látky nebo v mezinárodních 
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dohodách, a
– vyžadují předložení důkazů 
pocházejících z monitorování rozsáhlé 
expozice životního prostředí, včetně 
monitorování zjištění, k nímž dospělo 
alespoň 10 členských států, a nejméně 
5 % vzorků s hodnotami vzbuzujícími 
ekotoxikologické obavy odebraných v 
alespoň 5 členských státech. 

Or. en

Odůvodnění

Postupy výběru prioritních nebezpečných látek musí zajistit plnou konzistentnost s právními 
předpisy zaměřenými na jednotlivé látky, pokud jde o definici perzistentních, 
bioakumulativních a toxických vlastností.. Vzhledem k závažným důsledkům zařazení látek na 
seznam prioritních nebezpečných látek je dále nezbytné prokázat skutečnou relevantnost pro 
EU a rozsáhlou expozici.

Pozměňovací návrh 99
Cristina Gutiérrez-Cortines, Sophie Auconie

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 – odst. 1 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Při identifikaci prioritních nebezpečných 
látek Komise předkládá důkazy o 
relevantnosti pro EU a z 
ekotoxikologického hlediska. Komise 
vypracuje kritéria pro výběr prioritních 
nebezpečných látek, která zohlední 
kritéria definující perzistenci, 
bioakumulaci a toxicitu ve vodě a 
sedimentu a obsažená v příslušných 
právních předpisech EU, případně ve 
zvláštních právních předpisech EU 
upravujících jednotlivé látky nebo v 
příslušných mezinárodních dohodách.

Or. en
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Odůvodnění

Výběr prioritních nebezpečných látek by měl vycházet z příslušných právních předpisů (např. 
REACH, o přípravcích na ochranu rostlin, biocidních přípravcích), rámcových právních 
předpisů nebo mezinárodních dohod, v nichž jsou stanoveny úrovně toxicity a expozice.

Pozměňovací návrh 100
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 4
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 – odst. 1 b (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Látky, které byly zařazeny na seznam 
sledovaných látek v souladu s článkem 8b 
a které byly po 12měsíčním monitorování 
zjištěny v alespoň 10 členských státech a 
jejichž hodnoty vzbuzující 
ekotoxikologické obavy byly zjištěny 
nejméně v 5 % vzorků odebraných 
alespoň v 5 členských státech, by měly být 
pokládány za látky, jež budou 
pravděpodobně identifikovány jako 
prioritní látky nebo prioritní nebezpečné 
látky. 

Or. en

Odůvodnění

Látky na seznamu sledovaných látek, u nichž byla prokázána skutečná relevantnost pro EU a 
rozsáhlá expozice, by měly být pokládány za látky, které budou pravděpodobně identifikovány 
jako prioritní látky nebo prioritní nebezpečné látky.

Pozměňovací návrh 101
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 5
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 a – odst. 1 – písm. a
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvést odděleně od ostatních látek v 
informaci o chemickém stavu v plánech 
povodí vytvořených v souladu s čl. 13 
směrnice 2000/60/ES, aniž jsou dotčeny 
požadavky přílohy V oddílu 1.4.3 uvedené 
směrnice pokud jde o znázornění 
celkového chemického stavu a/nebo

a) uvést v informaci o chemickém stavu v 
plánech povodí vytvořených v souladu s čl. 
13 směrnice 2000/60/ES odděleně od 
ostatních látek, přičemž i u ostatních látek 
lze informaci o chemickém stavu uvést 
odděleně, aniž jsou dotčeny požadavky 
přílohy V oddílu 1.4.3 uvedené směrnice 
pokud jde o znázornění celkového 
chemického stavu a/nebo

Or. en

Odůvodnění

Informace o chemickém stavu by mělo být možné uvádět odděleně nejen u všudypřítomných 
PBT látek, ale také u ostatních látek, aby bylo možné ukázat, k jakému vývoji u těchto látek 
došlo. Tímto by neměly být dotčeny požadavky přílohy V oddílu 1.4.3, pokud jde o znázornění 
celkového chemického stavu.

Pozměňovací návrh 102
Anja Weisgerber, Christa Klaß, Thomas Ulmer

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

a) uvést odděleně od ostatních látek v
informaci o chemickém stavu v plánech 
povodí vytvořených v souladu s čl. 13 
směrnice 2000/60/ES, aniž jsou dotčeny 
požadavky přílohy V oddílu 1.4.3 uvedené 
směrnice pokud jde o znázornění 
celkového chemického stavu a/nebo

a) znázornit v dalších mapách 
připravených ve formě „distance-to 
target“, které pro tyto látky uvedou
odděleně od ostatních látek informaci o 
chemickém stavu v plánech povodí 
vytvořených v souladu s čl. 13 směrnice 
2000/60/ES, aniž jsou dotčeny požadavky 
přílohy V oddílu 1.4.3 uvedené směrnice 
pokud jde o znázornění celkového 
chemického stavu a/nebo

Or. de
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Odůvodnění

Vzhledem k zásadě „jedno špatně, všechno špatně“ je možné, že budou pokryty i látky, které 
vyžadují přijetí opatření na úrovni EU. Měly by proto být vypracovány další mapy, které 
znázorní chemický stav každé z těchto látek, u nichž bylo zjištěno překročení norem 
environmentální kvality, avšak dalšího snížení na vnitrostátní úrovni či úrovni EU není možné 
dosáhnout. Navrhuje se, aby tyto mapy byly prezentovány ve formě „distance-to-target".

Pozměňovací návrh 103
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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 v průběhu 
jednoho cyklu plánování prováděno pouze 
jednou, jestliže během prvních šesti let 
není zaznamenán žádný nárůst 
koncentrace těchto látek nebo zvyšující se 
trend v tomto ohledu.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu snížení značných nákladů spojených s monitorováním by členské státy měly mít 
možnost omezit monitorování v případech, kdy během prvních 6 let nebyl zaznamenán žádný 
nárůst koncentrace těchto látek nebo zvyšující se trend v tomto ohledu.

Pozměňovací návrh 104
Holger Krahmer
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Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
2008/105/EC
Čl. 8 b – název

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Seznam sledovaných látek Seznam monitorovaných látek

(Tento pozměňovací návrh se vztahuje na 
celé znění. Jeho přijetí si vyžádá příslušné 
změny v celém znění.)

Or. en

Odůvodnění

Z důvodů lepší srozumitelnosti by navrhovaný mechanismus měl být označován jako seznam 
monitorovaných látek, a nikoli seznam sledovaných látek, aby bylo přesně vyjádřeno, o co jde, 
a předešlo se chybnému výkladu a nevítané publicitě, pokud jde o látky na seznamu. Na 
základě formulace „seznam sledovaných látek“ vzniká falešný dojem, že látky na seznamu 
představují významné riziko pro životní prostředí na úrovni EU. To však nemusí platit pro 
všechny látky na seznamu monitorovaných látek.

Pozměňovací návrh 105
Vladko Todorov Panayotov

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje seznam sledovaných 
látek, o nichž se shromažďují údaje v rámci 
celé Unie za účelem vytvoření budoucího 
seznamu prioritních látek v souladu s čl. 16 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

Komise po konzultaci s členskými státy a 
příslušnými zainteresovanými stranami 
vypracuje seznam sledovaných látek, o 
nichž se shromažďují údaje v rámci celé 
Unie za účelem vytvoření budoucího 
seznamu prioritních látek v souladu s čl. 16 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES. Výběr látek 
pro zařazení na seznam sledovaných 
látek, a to i v případě prvního seznamu 
sledovaných látek, se zakládá na 
objektivních vědeckých kritériích v 
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souladu s ustanoveními tohoto článku.

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné zabránit vzniku nákladů spojených s potenciálně nepotřebným monitorováním a 
zajistit, aby shromážděné údaje mohly sloužit stanovování priorit. Výběr prováděný odborníky 
na základě objektivních kritérií je proto nutný, má-li být zajištěno, aby určení látek, které mají 
být zařazeny na první seznam sledovaných látek, bylo výsledkem řádného procesu výběru.

Pozměňovací návrh 106
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje seznam sledovaných 
látek, o nichž se shromažďují údaje v rámci 
celé Unie za účelem vytvoření budoucího 
seznamu prioritních látek v souladu s čl. 16 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

Komise vypracuje ve spolupráci se všemi 
příslušnými zainteresovanými stranami 
seznam sledovaných látek, o nichž se 
shromažďují údaje v rámci celé Unie a jež 
budou vedle údajů získaných 
z monitorovacích programů prováděných 
podle článků 5 a 8 směrnice 2000/60/ES 
sloužit k vytvoření budoucího seznamu 
prioritních látek v souladu s čl. 16 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Jak bylo uvedeno výše, články 5 a 8 směrnice 2000/60/ES již poskytují cenné informace o 
ekologickém a chemickém stavu vod EU na základě spolupráce mezi členskými státy a 
zainteresovanými stranami a tyto informace by měly být použity i pro účely seznamu 
sledovaných látek.
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Pozměňovací návrh 107
Erik Bánki

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Komise vypracuje seznam sledovaných 
látek, o nichž se shromažďují údaje 
v rámci celé Unie za účelem vytvoření 
budoucího seznamu prioritních látek v 
souladu s čl. 16 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

Komise vypracuje seznam sledovaných 
látek, o nichž se shromažďují údaje za 
účelem vytvoření budoucího seznamu 
prioritních látek v souladu s čl. 16 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení seznamu sledovaných látek bude faktorem spojeným s dalšími náklady, a proto by v 
této fázi bylo vhodnějším řešením dobrovolné zavedení tohoto seznamu. Návrh Komise 
sestavit seznam sledovaných látek s deseti položkami by pro členské státy znamenal vysoké 
náklady. Menší počet položek na seznamu by byl vhodnější pro první fázi jeho zavedení a 
později by mohl být upraven.

Pozměňovací návrh 108
Julie Girling

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 

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 25 látek a uvede pro každou 
látku matrici pro monitorování. Na základě 
transparentních a objektivních kritérií se 
pro tento seznam vyberou látky ze skupiny 
nově se objevujících znečišťujících látek a 
látek, které podle dostupných informací 
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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.

mohou představovat na úrovni Evropské 
unie značné riziko pro vodní prostředí nebo 
jeho prostřednictvím a 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 
provedeného 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 a přirozeném výskytu
v životním prostředí a dopadech na životní 
prostředí, včetně výsledků důkladného 
posouzení založeného na obecně 
uznávaných a ověřených metodách a 
vědeckých údajích pocházejících z 
nejnovějších studií a zohledňujícího 
technický a vědecký vývoj a mezinárodně 
zavedené obecné pokyny (jako OECD, 
správná laboratorní praxe), které budou 
shromážděny 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

Odůvodnění

Monitorovány pouze na základě svých fyzicko-chemických vlastností by měly jen jednotlivé 
látky. Výběr látek se musí provádět na základě objektivních a transparentních kritérií. Účelem 
seznamu sledovaných látek je získat poznatky o látkách, které se běžně nemonitorují, takže by 
do textu měl být vložen odkaz na nově se objevující znečišťující látky. Stávající údaje získané 
při přípravě tohoto návrhu by měly být použity při sestavování prvního seznamu sledovaných 
látek. Je důležité, aby se riziko, které představují jednotlivé látky, posuzovalo na základě 
nejpřísnějších norem za použití harmonizovaných metod shromažďování údajů.

Pozměňovací návrh 109
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Nessa Childers, Pavel Poc
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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 
alespoň 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 provedeného 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

Pozměňovací návrh 110
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 
alespoň 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 
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

Odůvodnění

Během přípravy přezkumu prioritních látek zahájila Evropská komise svůj výběr seznamem 
obsahujícím 2000 chemických látek. Pravidelný přísun údajů z monitorování látek uvedených 
na seznamu sledovaných látek činí proces prioritizace daleko účinnějším. Stávající 
monitorovací údaje by měly být brány v potaz spolu s novými vědeckými výsledky. Stávající 
údaje získané při přípravě tohoto návrhu by měly být využity.

Pozměňovací návrh 111
Liam Aylward

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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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 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 a 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 
provedeného 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

Odůvodnění

Stávající monitorovací údaje jsou často různé kvality, přitom získání kvalitních 
monitorovacích údajů je pro vytvoření budoucího seznamu prioritních látek zásadní. 
Vzhledem k tomu, že monitorovací programy mají omezené zdroje, měly by být zaměřeny na ty 
složky, u nichž jednoznačně chybí dostatečné údaje. Je vhodné využít stávajících údajů 
získaných při přípravě tohoto návrhu, které mohou být relevantní pro výběr látek, které mají 
být zařazeny na první seznam sledovaných látek.

Pozměňovací návrh 112
Carl Schlyter
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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 
alespoň 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 fyzikálně-chemických a 
toxikologických vlastnostech, velikosti 
částic, 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

Odůvodnění

Při výběru látek pro zařazení na seznam prioritních látek by Komise měla zohlednit také 
fyzikálně-chemické a toxikologické vlastnosti a velikost částic.

Pozměňovací návrh 113
Sabine Wils

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 
alespoň 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, vnitřních vlastnostech, velikosti 
částic, 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

Odůvodnění

Evropská komise zahájila svůj výběr seznamem obsahujícím 2000 chemických látek, což 
svědčí o velkém rozsahu této problematiky týkající se evropského vodního ekosystému. Mělo 
by se shromáždit větší množství monitorovacích údajů o větším počtu relevantních 
znečišťujících látek.

Pozměňovací návrh 114
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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 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 a u 
nichž je nutno získat kvalitní 
monitorovací údaje a údaje týkající se 
ekotoxikologických účinků pro účely 
posouzení rizik. Komise vezme při výběru 
látek na seznam sledovaných látek v úvahu 
všechny dostupné vědecké informace, 
charakterizaci a monitorovací programy
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. de

Pozměňovací návrh 115
Oreste Rossi

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 

Seznam sledovaných látek obsahuje vždy 
maximálně 25 látek a uvede pro každou 
látku matrici pro monitorování. 
Technickým postupem se vyberou takové 
látky, které podle dostupných vědecky 
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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.

relevantních 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. it

Pozměňovací návrh 116
Erik Bánki

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 

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 
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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.

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

Odůvodnění

Zavedení seznamu sledovaných látek bude faktorem spojeným s dalšími náklady, a proto by v 
této fázi bylo vhodnějším řešením dobrovolné zavedení tohoto seznamu. Návrh Komise 
sestavit seznam sledovaných látek s 25 položkami by pro členské státy znamenal vysoké 
náklady. Menší počet položek na seznamu by byl vhodnější pro první fázi jeho zavedení a 
později by mohl být upraven.

Pozměňovací návrh 117
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 

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 



AM\919170CS.doc 77/104 PE496.330v04-00

CS

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.

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

Odůvodnění

Navrhovaný seznam sledovaných látek s 25 položkami bude představovat vyšší náklady a 
administrativní zátěž. Členské státy mají povinnost poskytovat analytické údaje o těchto 
látkách minimálně jednou za rok.  V závislosti na vybraných látkách je pravděpodobné, že 
analytické metody bude třeba teprve vyvinout a zavést. Počet látek by proto měl být omezen 
na 10.

Pozměňovací návrh 118
Kārlis Šadurskis

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 

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 
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parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 
(ES) č. 1107/2009.

parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 a 
(ES) č. 1107/2009.

Or. en

Odůvodnění

Maximální počet látek na seznamu sledovaných látek by měl být snížen, aby se zajistila 
proporcionalita vzhledem k počtu prioritních látek. To by také přimělo více členských států 
zapojit se do monitorování látek ze seznamu sledovaných látek.

Pozměňovací návrh 119
Daciana Octavia Sârbu, Claudiu Ciprian Tănăsescu, Minodora Cliveti

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 25 látek nebo skupin látek a 
uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování a doporučenou metodu 
analýzy. 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.
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Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh usiluje o řešení chybějících standardizovaných metod pro odběry 
vzorků a analýzy nových látek. Vypracování standardů pro odběr vzorků v rámci bioty a 
monitorování každé látky je zdlouhavý a nákladný proces. V zájmu efektivnosti, snížení 
nákladů a získání srovnatelných údajů by Komise měla podpořit členské státy tím, že vydá 
technické pokyny v rámci procesu provádění směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 120
Vladko Todorov Panayotov

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 25 látek nebo skupin látek a 
uvede pro každou látku matrici pro 
monitorování. Na základě transparentních 
a objektivních kritérií se vyberou 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. en



PE496.330v04-00 80/104 AM\919170CS.doc

CS

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je, aby bylo ve směrnici doslovně uvedeno, že výběr 
látek pro případné zařazení na seznam sledovaných látek musí být prováděn na základě 
objektivních transparentních kritérií, aby se zamezilo vzniku nákladů spojených s 
nepotřebným monitorováním látek, které pro vodní životní prostředí nepředstavují riziko.

Pozměňovací návrh 121
Julie Girling

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 určí transparentní technický 
postup a relevantní kritéria pro 
vypracování seznamu sledovaných látek 
uvedeného v odstavci 1 tohoto článku a je 
zmocněna k přijímání aktů v přenesené 
pravomoci v souladu s článkem 10, pokud 
jde o zařazování látek na seznam
sledovaných látek uvedený v odstavci 1 
tohoto článku a vynětí látek z tohoto 
seznamu. Seznam sledovaných látek je 
platný maximálně dva roky ode dne, kdy 
byl přijat, nebo do té doby, než bude 
Komisí vypracován nový seznam, v 
případě, že se tak stane před koncem 
tohoto dvouletého období.
Komise při výkonu své pravomoci zajistí, 
aby byla zohledněna doporučení uvedená 
v čl. 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Platnost seznamu sledovaných látek by neměla být časově neomezená, má-li se zlepšit jeho 
dynamický charakter a zdůraznit, že látky by neměly na seznamu figurovat déle, než je 
nezbytně nutné. Měl by se stanovit transparentní proces zařazování a odstraňování látek ze 
seznamu, který bude řádně odůvodněn. Článek 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES, jehož 
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záměrem je posílit dialog mezi Evropskou komisí a zúčastněnými stranami v rámci procesu 
provádění.

Pozměňovací návrh 122
Oreste Rossi

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, pokud jde o zařazování látek na 
seznam sledovaných látek uvedený v 
odstavci 1 tohoto článku a vynětí látek z 
tohoto seznamu.

Or. it

Pozměňovací návrh 123
Oreste Rossi

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 čl. 10 o 
sestavování seznamu sledovaných látek 
uvedeném v odstavci 1 tohoto článku.

Or. it

Pozměňovací návrh 124
Cristina Gutiérrez-Cortines, 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 čl. 10 o 
vypracování seznamu sledovaných látek 
uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. 
Komise stanoví kritéria a postup, podle 
kterých budou ze seznamu sledovaných 
látek vyňaty veškeré látky, u nichž byl na 
základě monitorování zjištěn nedostatek 
důkazů nebo relevantnosti z hlediska EU 
či z hlediska ekotoxikologického.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu účinného a účelného vynakládání veřejných prostředků by se měly ze seznamu 
sledovaných látek bez zbytečných odkladů odstraňovat látky, u nichž se na základě 
monitorování došlo k výsledkům svědčícím o tom, že na úrovni EU nejsou tyto látky z hlediska 
životního prostředí relevantní.

Pozměňovací návrh 125
Vladko Todorov Panayotov

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 vypracování seznamu 
sledovaných látek uvedeném v odstavci 1 
tohoto článku a technických specifikací 
pro sledování látek na seznamu. Při 
přípravě aktů v přenesené pravomoci 
vezme Komise v úvahu doporučení 
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zúčastněných stran uvedených v čl. 16 
odst. 5 směrnice 2000/60/ES. Seznam 
sledovaných látek je platný po dobu čtyř 
let ode dne jeho přijetí nebo do doby, než 
bude Komisí vypracován nový seznam.

Or. en

Odůvodnění

Takto lze zajistit, aby se do procesu vedoucímu k vypracování seznamu sledovaných látek ze 
strany Evropské komise mohly účinně zapojit všechny relevantní zúčastněné strany podle čl. 
16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 126
Kriton Arsenis, Jo Leinen, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, 
Nessa Childers, Pavel Poc

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 vypracování seznamu sledovaných 
látek uvedeném v odstavci 1 tohoto článku. 
Seznam sledovaných látek je platný po 
dobu čtyř let nebo do doby, než bude 
Komisí vypracován nový seznam.

Or. en

Pozměňovací návrh 127
Oreste Rossi

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

Při výkonu pravomoci uvedené v 
předchozím pododstavci určí Komise 
transparentní technický postup a 
relevantní kritéria, na jejichž základě 
budou látky zařazovány na seznam 
sledovaných látek uvedený v odstavci 1 
tohoto článku a z tohoto seznamu 
vyjímány; Komise přitom zohlední 
doporučení uvedená v čl. 16 odst. 5 
směrnice 2000/60/ES.

Or. it

Pozměňovací návrh 128
Rebecca Taylor

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2a. Do 12 měsíců po přijetí této směrnice 
Komise provede odborné posouzení 
následujících látek s cílem stanovit, zda 
jsou vhodné k začlenění na seznam 
sledovaných látek:
i) diklofenak
ii) 17β-estradiol
iii) 17α-ethinylestradiol
Komisi je nápomocen výbor zřízený podle 
čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tyto tři léčebné látky jsou v návrhu Komise uvedeny na seznamu prioritních látek. Do jaké 
míry tyto látky představují hrozbu, zůstává zatím nejasné a je stále předmětem debaty, ačkoli 
obavy jsou dostatečně velké na to, aby se tyto látky staly přednostně kandidáty na zařazení na 
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seznam sledovaných látek. Komise by se měla řídit především odborným posouzením těchto 
látek a brát přitom v potaz možný hospodářský a sociální dopad, a nápomocen by jí měl být 
výbor zřízený podle čl. 21 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh 129
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

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

3. Komise vypracuje první seznam 
sledovaných látek podle odstavce 1 do 12 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost, 
přičemž zohlední doporučení odborníků v 
souladu s výše uvedeným čl. 16 odst. 5 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES Komise vezme při přípravě návrhu revize NEK a 
rámcové směrnice o vodě v úvahu doporučení různých zúčastněných stran (evropských 
obchodních organizací včetně těch, které zastupují malé a střední podniky a nevládní 
organizace). Takováto doporučení by se měla v seznamu sledovaných látek promítnout jako 
nástroj odvozený na základě revidovaného návrhu a zajišťující zapojení všech relevantních 
zúčastněných stran.

Pozměňovací návrh 130
Christa Klaß, Britta Reimers, Anja Weisgerber

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. Komise vypracuje první seznam 
sledovaných látek podle odstavce 1 do […] 
a na základě vědeckých poznatků stanoví 
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[…]. technický a transparentní postup pro 
zařazení látek na tento seznam a jejich 
vynětí z tohoto seznamu. Jednotlivé látky 
mohou být na seznam sledovaných látek 
zařazeny pouze na omezenou dobu a na 
základě vědecky podložených údajů. 

Or. de

Pozměňovací návrh 131
Csaba Sándor Tabajdi

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. Komise vypracuje první seznam 
sledovaných látek podle odstavce 1 do 
[…]. První seznam sledovaných látek 
obsahuje mimo jiné látky uvedené 
v příloze II této směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh 132
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 
sledovaných látek podle odstavce 1 do 
[…].

3. Komise vypracuje první seznam 
sledovaných látek podle odstavce 1 do 
[…]. V případě látek uvedených v příloze 
II této směrnice se mimo jiné zváží jejich 
zařazení do prvního seznamu sledovaných 
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látek.

Or. en

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 133
Oreste Rossi

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

1112 měsíců od přijetí této směrnice. 1112 měsíců ode dne vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 134
Kārlis Šadurskis

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 se mohou na 
monitorování těchto látek podílet. Každý 
členský stát, který se rozhodne na tom 
podílet, monitoruje každou látku ze 
seznamu sledovaných látek na vybraných 
reprezentativních monitorovacích stanicích 
po dobu alespoň 12 měsíců započatou 
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během 12 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Zapojení členských států do monitorování látek ze seznamu sledovaných látek by mělo být 
dobrovolné, což by umožnilo zohlednit vnitrostátní podmínky (např. pravděpodobnost výskytu 
takových látek, administrativní a finanční možnosti). Kromě toho by pro tyto látky mohl být k 
dispozici pouze omezený počet analytických metod.  Časový rámec by měl odpovídat 
vnitrostátním postupům rozpočtového plánování.

Pozměňovací návrh 135
Rebecca Taylor

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 24 měsíců započatou 
během 6 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Dva roky by měly být postačující pro řádné monitorování údajů.

Pozměňovací návrh 136
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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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 započatou 
během 12 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Zahájení monitorování do 3 měsíců po zařazení látky na seznam sledovaných látek není 
proveditelné. Domluvit se předem s laboratořemi a pracovníky provádějícími odběr vzorků 
není možné do té doby, než bude stanoven aktuální seznam látek. Postupy vypsání veřejné 
soutěže a zadání zakázky si vyžádají značné množství času.

Pozměňovací návrh 137
Vladko Todorov Panayotov

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 započatou 
během 5 měsíců od zařazení látky na 
seznam sledovaných látek.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy potřebují čas na to, aby zahájily monitorování nových látek.
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Pozměňovací návrh 138
Kārlis Šadurskis

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vybere alespoň jednu 
stanici na zeměpisnou oblast o rozloze v 
průměru 15 000 km2, minimálně jednu na
každý členský stát.

Každý členský stát, který se rozhodne 
podílet na monitorování, vybere alespoň 
jednu stanici na každých 40 000 km2, nebo 
alespoň jednu stanici na každé 3 miliony 
obyvatel.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měl mít možnost zvolit si nejvhodnější rozložení monitorovacích stanic.

Pozměňovací návrh 139
Carl Schlyter

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vybere alespoň jednu 
stanici na zeměpisnou oblast o rozloze v 
průměru 15 000 km2, minimálně jednu na 
každý členský stát.

Každý členský stát vybere alespoň jednu 
stanici na zeměpisnou oblast o rozloze
40 000 km2, nebo nejméně jednu stanici 
na každé 2 miliony obyvatel podle toho, v 
kterém případě bude počet stanic vyšší, 
přičemž minimálně bude mít dvě stanice.
Členské státy se mohou rozhodnout 
omezit počet stanic v jednom členském 
státě na 30.

Or. en
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Odůvodnění

Počet stanic v každém členském státě, které budou monitorovat látky ze seznamu sledovaných 
látek, by neměl být založen pouze na zeměpisné rozloze, ale také na počtu obyvatel. Takto se 
zajistí přiměřenější počet monitorovacích stanic. Vychází se z návrhu Rady, ale minimální 
počet stanic v jednom členském státě je stanoven na 2 namísto pouhé jedné. Ve srovnání s 
návrhem Komise by to vedlo ke snížení počtu monitorovacích stanic z 299 na 254, ale nedošlo 
by k takovému snížení počtu, jak navrhoval zpravodaj (241).

Pozměňovací návrh 140
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Každý členský stát vybere alespoň jednu 
stanici na zeměpisnou oblast o rozloze v 
průměru 15 000 km2, minimálně jednu na 
každý členský stát.

Každý členský stát vybere alespoň jednu 
stanici na zeměpisnou oblast o rozloze v 
průměru 20 000 km2, minimálně jednu na 
každý členský stát.

Or. en

Odůvodnění

Tímto krokem se sníží značné administrativní náklady spojené s provedením.

Pozměňovací návrh 141
Sabine Wils

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 

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

použití této látky. Četnost monitorování 
nesmí být menší než pětkrát za rok.

Or. en

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 142
Carl Schlyter

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 jednou za tři měsíce.

Or. en

Odůvodnění

Seznam sledovaný látek bude mít smysl jen tehdy, umožní-li četnost monitorování získat 
reprezentativní údaje. Četnost, která by měla podle návrhu zpravodaje být minimálně jednou 
nebo dvakrát za rok, není ze statistického hlediska dostačující, a to i z toho důvodu, že voda se 
může v průběhu roku významně měnit. Monitorování by mělo proběhnout minimálně jednou 
za roční období, tj. jednou za tři měsíce. Přispěje se tak i ke snížení rizika, že odebírání 
vzorků bude probíhat v irelevantní době.

Pozměňovací návrh 143
Kriton Arsenis, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa 
Childers, Pavel Poc

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

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 
musí být nejméně dvakrát za rok, aby byly 
zohledněny způsoby používání dané látky. 

Or. en

Odůvodnění

Určité látky, zejména přípravky na ochranu rostlin, musí být monitorovány několikrát za rok v 
závislosti na způsobech používání. Členské státy by proto měly zajistit, aby monitorování bylo 
prováděno několikrát za rok a mohly tak být získány spolehlivé údaje.

Pozměňovací návrh 144
Rebecca Taylor

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 
musí být jednou za 9 měsíců, aby mohly 
být zaznamenány sezónní výkyvy. 

Or. en

Odůvodnění

Četnost monitorování je třeba zvýšit, aby bylo možné shromáždit dostatečné množství údajů.  
Devítiměsíční interval by umožnil shromažďovat údaje během různých ročních období a 
zaznamenat tak sezónní výkyvy.
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Pozměňovací návrh 145
Csaba Sándor Tabajdi

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 jednou za rok. U 
látek, jejichž monitorování prováděné 
jednou za rok by nepřineslo žádné údaje 
nebo by přineslo jen neúplné údaje s 
ohledem na způsoby používání dané látky, 
zajistí členské státy vícečetné 
monitorování během jednoho roku.

Or. en

Odůvodnění

Aby mohly být získány kvalitní a spolehlivé údaje, musí být určité látky, zejména přípravky na 
ochranu rostlin, monitorovány několikrát za rok v závislosti na způsobech používání.

Pozměňovací návrh 146
Erik Bánki

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 4 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

4a. Na základě výjimky se členské státy 
mohou s ohledem na posouzení rizik 
rozhodnout, že nebudou provádět 
monitorování určitých látek. Toto 
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rozhodnutí sdělí Komisi.

Or. en

Odůvodnění

Zavedení seznamu sledovaných látek bude faktorem spojeným s dalšími náklady, a proto by v 
této fázi bylo vhodnějším řešením dobrovolné zavedení tohoto seznamu. Návrh Komise 
sestavit seznam sledovaných látek s 25 položkami by pro členské státy znamenal vysoké 
náklady. Menší počet položek na seznamu by byl vhodnější pro první fázi jeho zavedení a 
později by mohl být upraven.

Pozměňovací návrh 147
Kārlis Šadurskis

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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.

(Netýká se českého znění.)

Or. en

Odůvodnění

(Netýká se českého znění.)

Pozměňovací návrh 148
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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 21 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.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy budou na zpracování výsledků a podání příslušné zprávy potřebovat dostatečně 
dlouhou dobu.

Pozměňovací návrh 149
Sabine Wils, João Ferreira

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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 12 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.

Pokud z výsledků monitorování vyplývá, 
že určitá látka ze seznamu sledovaných 
látek byla zjištěna nejméně ve třech 
členských státech a mohla by vzbuzovat 
obavy, začlení ji Komise do přílohy I a 
přijme vhodná kontrolní opatření.
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Or. en

Pozměňovací návrh 150
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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 zavedou pro jednotlivé
látky ze seznamu sledovaných látek
vědecky prověřený monitorovací systém 
odpovídající příslušným mezinárodním 
normám v souladu se směrnicí 
2009/90/ES.

Členské státy podají Komisi zprávu o 
výsledcích monitorování prováděného 
podle odstavce 4 do 18 měsíců ode dne 
zařazení látky na seznam sledovaných 
látek. Komise na základě výsledků 
získaných z členských států a předem 
stanovených kritérií odůvodní, proč je 
určitá látka nadále monitorována, 
každých 12 měsíců po celou dobu setrvání 
této látky na seznamu a vyzve dotčené 
zúčastněné strany, aby se k dané věci 
vyjádřily. Zpráva zahrnuje informace o 
reprezentativnosti stanice a strategii 
monitorování.

Or. en

Odůvodnění

V zájmu efektivity a účelnosti používání seznamu sledovaných látek by tento seznam měl 
obsahovat pouze látky, jejichž přítomnost na seznamu je nezbytně nutná. Měly by rovněž 
proběhnout konzultace se zúčastněnými stranami, aby se zajistilo, že budou zapojena všechna 
odvětví.
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Pozměňovací návrh 151
Csaba Sándor Tabajdi

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
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 reprezentativnosti stanice a 
strategii monitorování. Pokud z výsledků 
monitorování vyplývá, že látky ze seznamu 
sledovaných látek byly zjištěny nejméně ve 
třech členských státech, uplatní Komise 
kontrolní opatření podle článku 5a

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 89 k čl. 2 bodu 3a (nový)

Odůvodnění

Komise by v případě nově se objevujících znečišťujících látek měla uplatnit kontrolní opatření 
na základě právních předpisů Společenství v oblasti chemických látek. Pokud z 
monitorovacích údajů vyplývá, že určitá látka byla zjištěna alespoň ve třech členských 
státech, a to v míře vzbuzující obavy, měla by Komise zvážit její zařazení na seznam jako 
prioritní látku nebo prioritní nebezpečnou látku a navrhnout případně vhodná kontrolní 
opatření.

Pozměňovací návrh 152
Julie Girling

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 6
Směrnice 2008/105/ES
Čl. 8 b – odst. 5 – pododstavec 1 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Nejpozději 6 měsíců po obdržení těchto 
zpráv Komise ze seznamu sledovaných 
látek odstraní veškeré látky, jejichž 
monitorováním se prokázalo, že nebyly 
zjištěny v nejméně 10 členských státech a 
že nejméně 5 % vzorků odebraných 
nejméně v 5 členských státech nebylo v 
hodnotách vzbuzujících ekotoxikologické 
obavy. Látka je ze seznamu sledovaných 
látek odstraněna, pokud posouzení rizika 
provedené v souladu s čl. 16 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES potvrdí, že na 
úrovni EU nepředstavuje vážné riziko pro 
vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím. 

Or. en

Odůvodnění

Je nezbytné stanovit jasná kritéria pro odstraňování látek ze seznamu sledovaných látek, 
jestliže z výsledků monitorování vyplývá, že jejich výskyt není dostatečně rozšířený, aby 
ospravedlňoval náklady spojené s pokračováním jejich monitorování v rámci seznamu 
sledovaných látek. Měl by být stanoven postup pro odstranění látek ze seznamu sledovaných 
látek, jestliže je takový postup podložen posouzením rizik.

Pozměňovací návrh 153
Radvilė Morkūnaitė-Mikulėnienė

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout prováděcí 
předpisy, kterými stanoví technické
specifikace pro sledování látek zařazených 
na seznam a technické formáty zpráv o 
výsledcích monitorování a souvisejících 
informacích podávaných Komisi. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným řízením podle čl. 9 odst.2.

6. Komise přijme technické formáty zpráv
o výsledcích monitorování a souvisejících 
informacích podávaných Komisi. Komise 
vypracuje pokyny včetně technických 
specifikací s cílem usnadnit monitoroví 
látek ze seznamu sledovaných látek.
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Or. en

Odůvodnění

Jednotné specifikace a technické formáty zpráv je třeba přijmout v zájmu zajištění 
srozumitelnosti a správnosti poskytovaných údajů. Tímto se pomůže zajistit celistvost a 
srovnatelnost informací a umožní se rychlejší shromažďování údajů z jednotlivých členských 
států a usnadní se proces analýzy údajů. Komise by měla rovněž vypracovat pokyny s cílem 
usnadnit technické aspekty monitorování, odebírání vzorků, analytických metod, laboratorní 
kapacity atd.

Pozměňovací návrh 154
Julie Girling

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6. Komise může přijmout prováděcí 
předpisy, kterými stanoví technické 
specifikace pro sledování látek zařazených 
na seznam a technické formáty zpráv o 
výsledcích monitorování a souvisejících 
informacích podávaných Komisi. Tyto 
prováděcí akty se přijímají v souladu s 
přezkumným řízením podle čl. 9 odst.2.

6. Komise může přijmout prováděcí 
předpisy, kterými stanoví technické 
specifikace pro sledování látek zařazených 
na seznam a technické formáty zpráv o 
výsledcích monitorování a souvisejících 
informacích podávaných Komisi. Při 
přípravě technických specifikací vezme 
Komise v úvahu doporučení odborníků 
uvedených v čl. 16 odst. 5 směrnice 
2000/60/ES. Tyto prováděcí akty se 
přijímají v souladu s přezkumným řízením 
podle čl. 9 odst.2. Technické specifikace 
by měly být zavedeny pouze tehdy, 
existuje-li na úrovni Unie pro 
monitorování příslušné látky 
harmonizovaná vědecky prověřená 
metoda odpovídající příslušným 
mezinárodním normám v souladu se 
směrnicí 2009/90ES.

Or. en
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Odůvodnění

Podle čl. 16 odst. 5 směrnice 2000/60/ES by Komise měla při přípravě návrhu na revizi NEK 
a rámcové směrnice o vodě vzít v úvahu doporučení různých zúčastněných stran. Takováto 
doporučení by se měla v seznamu sledovaných látek promítnout jako nástroj odvozený na 
základě revidovaného návrhu a zajišťující zapojení všech relevantních zúčastněných stran. 
Monitorování látek může být úspěšné jen tehdy, existují-li dohodnuté a vědecky prověřené 
metody jejich identifikace a sledování.

Pozměňovací návrh 155
Kriton Arsenis, Csaba Sándor Tabajdi, Justas Vincas Paleckis, Åsa Westlund, Judith A. 
Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

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

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

6a. Komise v souladu s článkem 9 
nařízení (ES) č. 1367/2006 umožní 
veřejnosti zapojit se v rané fázi a účinným 
způsobem do procesu sestavování 
seznamu sledovaných látek a vytvoření 
matrice pro jejich monitorování. Komise 
veřejnosti poskytne veškeré potřebné 
informace v elektronické formě v zájmu 
jejich aktivního a systematického šíření v 
souladu s nařízením (ES) č. 1367/2006.

Or. en

Pozměňovací návrh 156
Thomas Ulmer

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

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

„Článek 8c

Přechodná opatření týkající se povinnosti 
uvádění informací a podávání zpráv pro 

veřejnost
Pro látky označené v části A přílohy I této 
směrnice čísly 2, 15, 20, 22, 23, 34, 36, 38, 
39, 40, 41, 42, 45, 46, 47 a 48 mohou 
členské státy uvést informaci o 
chemickém stavu v plánech povodí 
vytvořených v souladu s čl. 13 směrnice 
2000/60/ES odděleně od informací o 
chemickém stavu ostatních látek; v tom 
případě musí být celkový chemický stav 
vzhledem k požadavkům uvedeným v 
oddíle 1.4.3 přílohy V této směrnice 
posouzen a znázorněn odděleně. Tím 
nejsou dotčeny cíle a požadavky stanovené 
v čl. 4 odst. 1, čl. 11 odst. 3 a čl. 16 odst. 6 
této směrnice.

Or. de

Pozměňovací návrh 157
Kriton Arsenis, Åsa Westlund, Judith A. Merkies, Nessa Childers, Pavel Poc

Návrh směrnice
Čl. 2 – bod 11
Směrnice 2008/105/ES
Přílohy II a III

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

11. Přílohy II a III se zrušují. 11. Příloha II se nahrazuje zněním 
uvedeným v příloze IIa této směrnice a 
příloha III se zrušuje.

Or. en

(Viz pozměňovací návrh 222 k příloze IIa (nové)).
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Pozměňovací návrh 158
Daciana Octavia Sârbu, Minodora Cliveti, Claudiu Ciprian Tănăsescu

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – poznámka pod čarou

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

112 měsíců ode dne přijetí této směrnice. 124 měsíců ode dne přijetí této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Doba určená na provedení právních předpisů by měla odrážet složitost provádění a 
požadavky na zdroje.

Pozměňovací návrh 159
Oreste Rossi

Návrh směrnice
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 – poznámka pod čarou

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

112 měsíců ode dne přijetí této směrnice. 112 měsíců po dni vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. it

Pozměňovací návrh 160
Carl Schlyter

Návrh směrnice
Čl. 3. – odst. 1 – pododstavec 2 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Odchylně od prvního pododstavce uvedou 
členské státy po vstupu této směrnice v 
platnost revidovaný seznam prioritních 
látek a jejich NEK v první aktualizaci 
plánu povodí podle článku 13 směrnice 
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2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy musí aktualizovat své plány povodí do října 2015. Je nanejvýš důležité, aby při 
této aktualizaci bylo přihlédnuto k revidovanému seznamu prioritních látek a jejich NEK, aby 
mohly být NEK splněny v roce 2021. V opačném případě by se tak stalo až v roce 2027.


