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17.10.2018 A8-0288/178 

Pozměňovací návrh  178 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Čl. 8 – odst. 5 – pododstavec 1 – písm. a 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) preventivní opatření ke snížení 

požadovaného stupně úpravy a na 

ochranu jakosti vody, včetně 

opatření uvedených v čl. 11 odst. 3 

písm. d) směrnice 2000/60/ES; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/179 

Pozměňovací návrh  179 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha I – část A – tabulka 1 

 

Znění navržené Komisí 

Ukazatel Hodnota ukazatele Jednotka 

Clostridium perfringens 

(spóry) 

0 (počet/100 ml) 

Koliformní bakterie 0 (počet/100 ml) 

Enterokoky 0 (počet/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0 (počet/100 ml) 

Heterotrofní bakterie 

stanovené jako počty 

kolonií (HPC) při 22 °C 

Bez abnormálních změn  

Somatické kolifágy 0 (počet/100 ml) 

Zákal < 1 NTU  

 

Pozměňovací návrh 

Ukazatel Hodnota ukazatele Ukazatel 

Clostridium perfringens 

(spóry) 

0 (počet/100 ml) 

   

Enterokoky 0 (počet/100 ml) 

Escherichia coli (E. coli) 0 (počet/100 ml) 

   

Somatické kolifágy 0 (počet/100 ml) 
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Poznámka: Ukazatele stanové v této části se v souladu se směrnicí 

2009/34/ES neuplatní na pramenitou a minerální vodu“. 

 

 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/180 

Pozměňovací návrh  180 

Michel Dantin 

za skupinu PPE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

(COM(2017)0753 – C8-0019/2018 – 2017/0332(COD)) 

Návrh směrnice 

Příloha I – část B – tabulka 1 

  

Znění navržené Komisí 

Chemické ukazatele 

Ukazatel Hodnota 

ukazatele 

Jednotka Poznámky 

Akrylamid 0,10 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arzen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0,010 μg/l  

β-estradiol (50-

28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,01 μg/l  

Bor 1,0 mg/l  

Bromičnany 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Chlorečnany 0,25 mg/l  
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Chloritany 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Hodnota musí být 

splněna 

nejpozději do [10 

let ode dne vstupu 

této směrnice v 

platnost]. Do 

uvedeného data je 

hodnota ukazatele 

pro chrom 50 

μg/l. 

Měď 2,0 mg/l  

Kyanidy 50 μg/l  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

Fluoridy 1,5 mg/l  

Halogenoctové 

kyseliny (HAA) 

80 μg/l Součet těchto 

devíti 

reprezentativních 

látek: kyselina 

chloroctová, 

kyselina 

dichloroctová, 

kyselina 

trichloroctová, 

kyselina 

bromoctová, 

kyselina 

dibromoctová, 

kyselina 

bromchloroctová, 

kyselina 

bromdichloroctov

á, kyselina 
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dibromchloroctov

á a kyselina 

tribromoctová 

Olovo 5 μg/l Hodnota musí být 

splněna 

nejpozději do [10 

let ode dne vstupu 

této směrnice v 

platnost]. Do 

uvedeného data je 

hodnota ukazatele 

pro olovo 10 μg/l. 

Rtuť 1,0 μg/l  

Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikl 20 μg/l  

Dusičnany 50 mg/l Členské státy 

zajistí, aby 

podmínka 

[dusičnany]/50 + 

[dusitany]/3 ≤ 1, 

kde hranaté 

závorky označují 

koncentrace 

dusičnanů (NO3) 

a dusitanů (NO2) 

v mg/l, byla 

splněna a též aby 

hodnota 0,10 mg/l 

pro dusitany byla 

splněna na 

výstupu 

z úpravny vody. 

Dusitany 0,50 mg/l Členské státy 

zajistí, aby 

podmínka 

[dusičnany]/50 + 

[dusitany]/3 ≤ 1, 

kde hranaté 

závorky označují 

koncentrace 

dusičnanů (NO3) 

a dusitanů (NO2) 

v mg/l, byla 

splněna a též aby 

hodnota 0,10 mg/l 
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pro dusitany byla 

splněna na 

výstupu 

z úpravny vody. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticidy 0,10 μg/l Termín 

„pesticidy“ 

označuje: 

   organické 

insekticidy, 

   organické 

herbicidy, 

   organické 

fungicidy, 

   organické 

nematocidy, 

   organické 

akaricidy, 

   organické 

algicidy, 

   organické 

rodenticidy, 

   organické 

slimicidy, 

   příbuzné 

přípravky (mj. 

regulátory růstu) 

a jejich příslušné 

metabolity, jak 

jsou definovány 

v čl. 3 bodě 32 

nařízení (ES) č. 

1107/20091. 

   Hodnota tohoto 

ukazatele platí 

pro každý 

jednotlivý 

pesticid. 

   V případě aldrinu, 

dieldrinu, 

heptachloru a 

heptachlorepoxid
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u je hodnota 

ukazatele 0,030 

μg/l.  

Pesticidy celkem 0,50 μg/l Výrazem 

„pesticidy 

celkem“ se 

rozumí součet 

všech 

jednotlivých 

pesticidů, 

definovaných v 

předešlém řádku, 

zjištěných a 

kvantifikovaných 

při 

monitorovacím 

postupu. 

PFAS 0,10 μg/l Ukazatel „PFAS“ 

označuje každou 

jednotlivou per- 

a polyfluorovano

u alkylovou 

sloučeninu 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – celkem 0,50 μg/l Ukazatel „PFAS 

– celkem“ 

označuje součet 

per- 

a polyfluorovanýc

h alkylových 

sloučenin 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

0,10 μg/l Součet 

koncentrací 

následujících 

určených 

sloučenin: 

benzo(b)fluorante

n, 

benzo(k)fluorante

n, 

benzo(ghi)peryle



 

AM\1166489CS.docx  PE624.160v01-00 

CS Jednotná v rozmanitosti CS 

n a indeno(1,2,3-

cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethan 

a trichlorethan 

10 μg/l Součet 

koncentrací 

určených 

ukazatelů 

Trihalogenmetha

ny celkem 

100 μg/l Členské státy 

usilují o dosažení 

nižší hodnoty, 

kde je to možné, 

bez snížení 

účinnosti 

dezinfekce. 

   Součet 

koncentrací 

následujících 

určených 

sloučenin: 

chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormeth

an a 

bromdichlormeth

an. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

__________________ 

1. 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 (Úř. 

věst. L 309, 24.11.2009, s. 1). 
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Pozměňovací návrh  

Chemické ukazatele 

Ukazatel Hodnota 

ukazatele 

Jednotka Poznámky 

Akrylamid 0,10 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

Antimon 5,0 μg/l  

Arzen 10 μg/l  

Benzen 1,0 μg/l  

Benzo(a)pyren 0,010 μg/l  

β-estradiol (50-

28-2) 

0,001 μg/l  

Bisfenol A 0,1 μg/l  

Bor 1,5 mg/l  

Bromičnany 10 μg/l  

Kadmium 5,0 μg/l  

Chlorečnany 0,25 mg/l  

Chloritany 0,25 mg/l  

Chrom 25 μg/l Hodnota musí být 

splněna 

nejpozději do [10 

let ode dne vstupu 

této směrnice v 

platnost]. Do 

uvedeného data je 

hodnota ukazatele 

pro chrom 50 

μg/l. 

Měď 2,0 mg/l  

Kyanidy 50 μg/l  
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1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

Fluoridy 1,5 mg/l  

Halogenoctové 

kyseliny (HAA) 

80 μg/l Součet těchto 

devíti 

reprezentativních 

látek: kyselina 

chloroctová, 

kyselina 

dichloroctová, 

kyselina 

trichloroctová, 

kyselina 

bromoctová, 

kyselina 

dibromoctová, 

kyselina 

bromchloroctová, 

kyselina 

bromdichloroctov

á, kyselina 

dibromchloroctov

á a kyselina 

tribromoctová 

Olovo 5 μg/l Hodnota musí být 

splněna 

nejpozději do [10 

let ode dne vstupu 

této směrnice v 

platnost]. Do 

uvedeného data je 

hodnota ukazatele 

pro olovo 10 μg/l. 

Rtuť 1,0 μg/l  
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Microcystin-LR 10 μg/l  

Nikl 20 μg/l  

Dusičnany 50 mg/l Členské státy 

zajistí, aby 

podmínka 

[dusičnany]/50 + 

[dusitany]/3 ≤ 1, 

kde hranaté 

závorky označují 

koncentrace 

dusičnanů (NO3) 

a dusitanů (NO2) 

v mg/l, byla 

splněna a též aby 

hodnota 0,10 mg/l 

pro dusitany byla 

splněna na 

výstupu 

z úpravny vody. 

Dusitany 0.50 mg/l Členské státy 

zajistí, aby 

podmínka 

[dusičnany]/50 + 

[dusitany]/3 ≤ 1, 

kde hranaté 

závorky označují 

koncentrace 

dusičnanů (NO3) 

a dusitanů (NO2) 

v mg/l, byla 

splněna a též aby 

hodnota 0,10 mg/l 

pro dusitany byla 

splněna na 

výstupu 

z úpravny vody. 

Nonylfenol 0,3 μg/l  

Pesticidy 0,10 μg/l Termín 

„pesticidy“ 

označuje: 

   organické 

insekticidy, 

   organické 

herbicidy, 
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   organické 

fungicidy, 

   organické 

nematocidy, 

   organické 

akaricidy, 

   organické 

algicidy, 

   organické 

rodenticidy, 

   organické 

slimicidy, 

   příbuzné 

přípravky (mj. 

regulátory růstu) 

a jejich příslušné 

metabolity, jak 

jsou definovány 

v čl. 3 bodě 32 

nařízení (ES) č. 

1107/20091. 

   Hodnota tohoto 

ukazatele platí 

pro každý 

jednotlivý 

pesticid. 

   V případě aldrinu, 

dieldrinu, 

heptachloru a 

heptachlorepoxid

u je hodnota 

ukazatele 0,030 

μg/l.  

Pesticidy celkem 0,50 μg/l Výrazem 

„pesticidy 

celkem“ se 

rozumí součet 

všech 

jednotlivých 

pesticidů, 

definovaných v 

předešlém řádku, 

zjištěných a 

kvantifikovaných 
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při 

monitorovacím 

postupu. 

PFAS 0,10 μg/l Ukazatel „PFAS“ 

označuje každou 

jednotlivou per- 

a polyfluorovano

u alkylovou 

sloučeninu 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

Vzorec také 

zavádí rozlišení 

mezi PFAS „s 

dlouhými 

řetězcem“ a 

PFAS „s krátkým 

řetězcem“ Tato 

směrnice se 

uplatní pouze na 

PFAS „s 

dlouhým 

řetězcem“. 

Tato hodnota 

ukazatele pro 

jednotlivé látky 

PFAS se použije 

pouze na látky 

PFAS, u nichž je 

pravděpodobné, 

že se budou 

vyskytovat a u 

nichž bylo při 

posouzení 

nebezpečnosti 

podle článku 8 

této směrnice 

konstatováno, že 

jsou nebezpečné 

pro zdraví lidí. 

PFAS – celkem 0,50 μg/l Ukazatel „PFAS 

– celkem“ 

označuje součet 

per- 

a polyfluorovanýc
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h alkylových 

sloučenin 

(chemický 

vzorec: 

CnF2n+1−R). 

Tato hodnota 

ukazatele pro 

PFAS celkem se 

použije pouze na 

látky PFAS, 

u nichž je 

pravděpodobné, 

že se budou 

vyskytovat a u 

nichž bylo při 

posouzení 

nebezpečnosti 

podle článku 8 

této směrnice 

konstatováno, že 

jsou nebezpečné 

pro zdraví lidí. 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

0,10 μg/l Součet 

koncentrací 

určených 

ukazatelů 

Selen 30 μg/l Členské státy 

usilují o dosažení 

nižší hodnoty, 

kde je to možné, 

bez snížení 

účinnosti 

dezinfekce. 

Tetrachlorethan 

a trichlorethan 

10 μg/l Součet 

koncentrací 

následujících 

určených 

sloučenin: 

chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormeth

an a 

bromdichlormeth

an. 

Trihalogenmetha 100 μg/l  
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ny celkem 

   Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

Uran 30 μg/l  

Vinylchlorid 0,50 μg/l Hodnota 

ukazatele platí 

pro zbytkovou 

koncentraci 

monomeru ve 

vodě vypočtenou 

podle údajů o 

jeho maximálním 

uvolňování z 

odpovídajícího 

polymeru v 

kontaktu s vodou. 

 

__________________ 

 

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 (Úř. 

věst. L 309, 24.11.2009, s. 1). 

Or. en 

 

 


