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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Návrh Komise si klade za cíl začlenit požadavky na monitorování radioaktivních látek 
do zvláštních právních předpisů podle Smlouvy o Euratomu, aby se zachovala jednotnost, 
soudržnost a úplnost právních předpisů týkajících se ochrany před radiací na úrovni 
Společenství. Komise má následně v úmyslu vymazat tyto požadavky ze směrnice 98/83/ES 
(směrnice o pitné vodě).

Navrhovatelka vyjadřuje politování nad tím, že vzhledem k tomu, že tato směrnice spadá do 
působnosti Smlouvy o Euratomu, má Evropský parlament v tomto rozhodovacím procesu jen 
velmi omezenou úlohu.  Proto žádá Komisi, aby při vytváření a přezkumu této směrnice 
věnovala náležitou pozornost stanovisku Evropského parlamentu. Navrhovatelka vyjadřuje 
rovněž znepokojení nad prováděním směrnice, neboť požadavky týkající se radioaktivních 
látek, jež stanovuje směrnice o pitné vodě, dosud nebyly uplatněny.

Navrhovatelka se domnívá, že by tento návrh mohl ohrozit jednotnost evropských právních 
předpisů týkajících se vody a pitné vody, jež v současné době spadají do působnosti Smlouvy 
o Evropské unii. Evropská komise by proto měla zajistit soulad opatření přijatých touto 
směrnicí s opatřeními směrnice 98/83/ES a dalšími právními předpisy týkajícími se vody, 
např. 2000/60/ES a 2006/118/ES, a předpisy týkajícími se ochrany ostatních vod, např. 
podzemních vod, před znečištěním radioaktivními látkami.

Pokud jde o oblast působnosti směrnice, je důležité, aby do ní byla zahrnuta také voda 
používaná v potravinářském průmyslu. Je nicméně pozitivní, že Evropská komise do 
revidovaného znění návrhu zahrnula hodnoty ukazatelů pro radon a mezi zdroje vody 
zahrnula také lahvovou vodu.

Kromě toho, je důležité, aby občané byli o kvalitě vody určené ke spotřebě informováni. 
Proto je nezbytné, aby členské státy zahrnovaly informace o radioaktivních látkách v těchto 
druzích vody jak ve svých tříletých zprávách o kvalitě vody určené k lidské spotřebě, tak 
ve zprávách o jaderné bezpečnosti.

Členské státy musí v případě nedodržování této směrnice přijmout okamžitá opatření 
k nápravě kvality vody a ke snížení potenciálního nebezpečí pro zdraví svých obyvatel.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví 
a bezpečnost potravin jako věcně příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto 
pozměňovací návrhy:

Pozměňovací návrh 1

Bod odůvodnění 3 a (nový)
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(3a) Hodnoty ukazatelů se zakládají 
na dostupných vědeckých poznatcích 
a zohledňují zásadu předběžné opatrnosti. 
Tyto hodnoty byly zvoleny k zajištění 
dlouhodobě bezpečné konzumace vody 
určené k lidské spotřebě, a to s ohledem 
na nejzranitelnější občany, takže 
představují vysokou úroveň ochrany 
zdraví.

Or. en

Pozměňovací návrh 2

Bod odůvodnění 6

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí by dotčený 
členský stát měl posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, podniknout 
nápravné kroky k obnovení jakosti vody.

(6) V případě nedodržení některého 
ukazatele s indikační funkcí nebo norem 
stanovených touto směrnicí by dotčený 
členský stát měl vyšetřit příčiny jejich 
neplnění a posoudit, zda uvedené 
nedodržení představuje riziko pro lidské 
zdraví, a kde je to nezbytné, neprodleně 
podniknout nápravné kroky k obnovení 
jakosti vody. Toto nezbytné nápravné 
opatření může v případě, kdy to vyžaduje 
požadavek na kvalitu vody, vést až 
k pozastavení provozu dotčeného zařízení. 
V případě, že by takové nápravné opatření 
bylo pro obnovu kvality vody určené 
k lidské spotřebě nezbytné, mělo by být 
prioritou opatření, které zajistí nápravu 
u zdroje.

Or. en

Pozměňovací návrh 3

Bod odůvodnění 7
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě dostatečně a 
náležitě informováni.

(7) Spotřebitelé by měli být o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě a o veškerých 
nápravných opatřeních přijatých 
příslušnými orgány dostatečně a náležitě 
informováni, přičemž by dále měly být 
vzaty v úvahu jak technické a statistické 
potřeby Komise, tak i práva jednotlivců 
na poskytnutí dostatečných informací 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě.

Or. en

Pozměňovací návrh 4

Bod odůvodnění 7 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(7a) Je nezbytné, aby do této směrnice 
byla zahrnuta také voda používaná 
v potravinářském průmyslu.

Or. en

Pozměňovací návrh 5

Bod odůvodnění 10

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(10) K rozborům jakosti vody určené 
k lidské spotřebě by měly být používány 
metody, které zajistí, že získané výsledky 
budou spolehlivé a srovnatelné.

(10) K rozborům jakosti vody určené 
k lidské spotřebě by měly být používány 
metody, které zajistí, že získané výsledky 
budou spolehlivé a srovnatelné. Takovéto 
monitorovací programy by měly být 
přiměřené místním potřebám a měly by 
splňovat minimální požadavky na 
monitorování podle této směrnice.

Or. en



PE491.256v01-00 6/11 PA\905136CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 6

Bod odůvodnění 11 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

(11a) Aby byl zajištěn soulad evropské 
vodní politiky, musejí být hodnoty 
ukazatelů, četnost a metody pro 
monitorování radioaktivních látek v této 
směrnici v souladu se směrnicí o 
podzemní vodě a směrnicí o pitné vodě. 
Evropská komise by dále měla zajistit, aby 
v případě, že bude provedena revize 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES ze dne 23. října 2000, kterou 
se stanoví rámec pro činnost Společenství 
v oblasti vodní politiky1 a směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 
2006/118/ES ze dne 12. prosince 2006 
o ochraně podzemních vod před 
znečištěním a zhoršováním stavu2, měly 
by obsahovat odkaz na tuto směrnici, aby 
byly proti kontaminaci radioaktivními 
látkami v plné míře chráněny všechny 
druhy vod.
______________
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.

Or. en

Pozměňovací návrh 7

Článek 2

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pro účely této směrnice se použijí definice 
stanovené v článku 2 směrnice Rady 
98/83/ES.

1. Pro účely této směrnice se použijí 
definice stanovené v článku 2 směrnice 
Rady 98/83/ES.

2. Kromě definic uvedených 
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v odstavci 1 se použijí tyto definice:
a) „radioaktivní látkou“ se rozumí 
jakákoli látka obsahující jeden nebo více 
radionuklidů, jejíž aktivita nebo 
koncentrace není z hlediska radiační 
ochrany zanedbatelná;
b) „celkovou indikativní dávkou“ se 
rozumí úvazek efektivní dávky na jeden 
rok ingesce ze všech radionuklidů, jejichž 
přítomnost byla zjištěna v zásobárně vody, 
a to jak přírodního, tak i umělého původu 
s výjimkou tritia, draslíku 40, radonu 
a zplodin radonu s krátkým poločasem 
rozpadu;
c) „hodnotou ukazatele“ se rozumí 
hodnota, v případě jejíhož překročení 
členské státy posoudí, zda přítomnost 
radioaktivních látek ve vodě určené 
k lidské spotřebě představuje riziko 
pro lidské zdraví, a v případě potřeby 
přijmou nápravná opatření ke zlepšení 
jakosti vody na úroveň, která je v souladu 
s požadavky na ochranu lidského zdraví 
z hlediska radiační ochrany.

Or. en

Pozměňovací návrh 8

Článek 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Tato směrnice se použije na vodu určenou 
k lidské spotřebě s výjimkou případů 
stanovených v čl. 3 odst. 1 směrnice 
98/83/ES a případů stanovených v souladu 
s čl. 3 odst. 2 uvedené směrnice.

Tato směrnice se použije na vodu určenou 
k lidské spotřebě, tj. na pitnou vodu 
a vodu používanou v potravinářském 
průmyslu, s výjimkou případů stanovených 
v čl. 3 odst. 1 směrnice 98/83/ES a případů 
stanovených v souladu s čl. 3 odst. 2 a 3 
uvedené směrnice.

Or. en



PE491.256v01-00 8/11 PA\905136CS.doc

CS

Pozměňovací návrh 9

Článek 4

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 odst. 3 
písm. a) směrnice 96/29/Euratom, členské 
státy učiní veškerá opatření nezbytná 
k vytvoření příslušného programu 
monitorování, aby se zajistilo, že voda 
určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí.

1. Aniž jsou dotčena ustanovení čl. 6 
odst. 3 písm. a) směrnice 96/29/Euratom, 
členské státy učiní veškerá opatření 
nezbytná k vytvoření příslušného programu 
monitorování, aby se zajistilo, že voda 
určená k lidské spotřebě vyhovuje 
hodnotám ukazatelů stanoveným v souladu 
s touto směrnicí. Voda určená pro lidskou 
spotřebu je v souladu s ustanoveními této 
směrnice, jestliže:
a) neobsahuje žádné radioaktivní látky, 
které by svým množstvím nebo 
koncentrací představovaly případné 
ohrožení lidského zdraví, a 
b) splňuje minimální požadavky 
stanovené v příloze I a III; a pokud 
členské státy přijmou v souladu 
s příslušnými ustanoveními článku 9 
a v souladu se Smlouvou další nezbytná 
opatření k zajištění toho, aby voda určená 
k lidské spotřebě byla v souladu 
s požadavky této směrnice.
2. Členské státy zajistí, aby opatření 
přijatá k provádění této směrnice nevedla 
za žádných okolností přímo či nepřímo 
ke zhoršení současné jakosti vody určené 
k lidské spotřebě, je-li to podstatné 
pro ochranu lidského zdraví, ani jakékoli 
zvýšení znečišťování vod užívaných 
pro výrobu pitné vody.

Or. en

Pozměňovací návrh 10

Čl. 9 – odst. 2
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Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v souladu 
s článkem 5, členské státy posoudí, zda 
tento nedostatek představuje riziko pro 
lidské zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
členský stát přijme nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody.

2. Pokud dojde k nedodržení hodnot 
ukazatelů stanovených v této směrnici, 
členské státy neprodleně posoudí, zda 
tento nedostatek představuje riziko pro 
lidské zdraví. V případě, že vznikne riziko, 
dotčený členský stát zajistí, aby byla 
neprodleně přijata nápravná opatření 
k obnovení jakosti vody. Přednost má 
sledování jejich prosazování 
s přihlédnutím mimo jiné k rozsahu 
překročení hodnoty příslušného ukazatele 
a k možnému ohrožení lidského zdraví. 
Toto nezbytné nápravné opatření může 
v případě, kdy to vyžaduje požadavek 
na kvalitu vody, vést až k pozastavení 
provozu dotčeného zařízení. Ať již 
k nedodržení hodnot ukazatelů dojde nebo
nedojde, zajistí členské státy, aby veškeré 
zásobování vodou určenou k lidské 
spotřebě, které představuje možné 
ohrožení lidského zdraví, bylo zakázáno, 
nebo aby používání takové vody bylo 
omezeno nebo aby bylo uskutečněno jiné 
opatření, které zajistí ochranu lidského 
zdraví. V takových případech budou 
o těchto skutečnostech spotřebitelé 
neprodleně uvědomeni a bude jim 
poskytnut potřebný návod jak postupovat.

Or. en

Pozměňovací návrh 11

Článek 9 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 9a
Informace a předkládání zpráv

1. Členské státy přijmou nezbytná 
opatření, aby zajistily, že spotřebitelé 
budou mít k dispozici dostačující 
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a aktuální informace o jakosti vody 
určené k lidské spotřebě a to nejenom 
tehdy, kdy riziko pro lidské zdraví nelze 
považovat za bezvýznamné.
2. Každý členský stát, jehož vodní systémy 
se nacházejí v oblastech s potenciálními 
zdroji znečištění radioaktivními látkami, 
ať již zapříčiněnými člověkem či 
přirozeně se vyskytujícími, zahrne 
informace o koncentraci radioaktivních 
látek ve vodě určené k lidské spotřebě 
do své tříleté zprávy o kvalitě vody určené 
k lidské spotřebě, jak je stanoveno 
v článku 13 směrnice 98/83/ES, a do své 
tříleté zprávy o jaderné bezpečnosti, jak je 
stanoveno v článku 9 směrnice Rady 
2009/71/Euratom ze dne 25. června 2009, 
kterou se stanoví rámec Společenství 
pro jadernou bezpečnost jaderných 
zařízení1.
3. Komise do své zprávy o kvalitě vody 
určené k lidské spotřebě ve Společenství 
zahrne zjištění členských států 
o radioaktivních látkách ve vodě určené 
k lidské spotřebě, jak je stanoveno 
v článku 13 směrnice 98/83/ES.
_____________
1 Úř. věst. L 172, 2.7.2009, s. 18.

Or. en

Pozměňovací návrh 12

Článek 10 a (nový)

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Článek 10a
Přezkum

Komise nejméně jednou za pět let 
přezkoumá přílohy na základě 
vědeckotechnického pokroku a v případě 
potřeby předloží návrhy změn.
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Or. en

Pozměňovací návrh 13

Příloha 2 – bod 3 – odst. 3

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh

Pokud se k zajištění shody s touto směrnicí 
použijí výsledky jiných programů 
situačního monitorování nebo šetření, než 
jsou programy nebo šetření stanovené 
v prvním odstavci tohoto bodu, členské 
státy sdělí zdůvodnění svého rozhodnutí 
Komisi, včetně příslušných výsledků těchto 
monitorovacích programů nebo šetření.

Pokud se k zajištění shody s touto směrnicí 
použijí výsledky jiných programů 
situačního monitorování nebo šetření, než 
jsou programy nebo šetření stanovené 
v prvním odstavci tohoto bodu, členské 
státy sdělí zdůvodnění svého rozhodnutí 
Komisi, včetně příslušných výsledků těchto 
monitorovacích programů nebo šetření. 
Tato zdůvodnění by se neměla zakládat 
výhradně jen na informacích 
zúčastněných stran.

Or. en


