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17.10.2018 A8-0288/181 

Pozměňovací návrh  181 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. a 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

a) celkové výkonnosti vodovodního 

systému, pokud jde o účinnost, včetně 

míry úniků a spotřeby energie na metr 

krychlový dodané vody; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/182 

Pozměňovací návrh  182 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. b 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

b) řízení a správě dodavatele vody, 

včetně složení řídícího orgánu; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/183 

Pozměňovací návrh  183 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. d 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

d) struktuře nákladů sazby účtované 

spotřebitelům za metr krychlový vody, 

včetně fixních a variabilních nákladů, 

vykazující alespoň náklady související se 

spotřebou energie na metr krychlový 

dodané vody, s opatřeními, které 

dodavatel vody přijal za účelem posouzení 

nebezpečnosti podle čl. 8 odst. 4, s 

úpravou a rozvodem vody určené k lidské 

spotřebě, odváděním a úpravou odpadních 

vod, jakož i nákladů souvisejících s 

opatřeními podle článku 13, pokud taková 

opatření přijali dodavatelé vody; 

vypouští se 

Or. en 

Odůvodnění 

xx 
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17.10.2018 A8-0288/184 

Pozměňovací návrh  184 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. e 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

e) objemu investic, který dodavatel 

považuje za nezbytný k zajištění finanční 

udržitelnosti poskytování 

vodohospodářských služeb (včetně údržby 

infrastruktury) a objem investic skutečně 

získaných či navrácených; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/185 

Pozměňovací návrh  185 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha IV – odst. 1 – bod 7 – písm. g 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

g) přehledu a statistikách stížností 

spotřebitelů, jakož i včasnosti a 

přiměřenosti reakcí na problémy; 

vypouští se 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/186 

Pozměňovací návrh  186 

Ulrike Müller 

za skupinu ALDE 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Příloha II – část B – bod 2 

  

 

Znění navržené Komisí 

Četnost vzorkování 

Všechny ukazatele stanovené podle článku 5 se monitorují alespoň s četností uvedenou 

v následující tabulce, není-li na základě posouzení rizik dodávky provedeného podle článku 9 

a části C této přílohy určena jiná četnost vzorkování: 

Tabulka 1 

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely monitorování souladu 

Objem (m3) vody denně dodávané či 

produkované v zásobované oblasti 
Minimální počet vzorků  

ročně 

≤ 100 

> 100 ≤ 1 000 

> 1 000 ≤ 10 000 

>10 000 ≤ 100 000 

>100 000 

10a 

10a 

50b 

365 

365 
 

a: všechny vzorky se odebírají v době, kdy je riziko šíření střevních patogenů navzdory 

úpravě vody vysoké. 

 

b: nejméně 10 vzorků se odebere v době, kdy je riziko šíření střevních patogenů navzdory 

úpravě vody vysoké. 

 

Poznámka 1: Zásobovaná oblast je zeměpisně vymezená oblast, ve které je voda určená 

k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody 

považovat za přibližně stejnou 

 

Poznámka 2: Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Za účelem 

stanovení minimální četnosti lze místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované 

oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den na obyvatele. 

 

Poznámka 3: Členské státy, které se rozhodly vyjmout z ustanovení této směrnice zdroje pro 

individuální zásobování podle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice, použijí uvedenou četnost 
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pouze pro zásobované oblasti, kde se dodá mezi 10 a 100 m3 vody za den. 

 

Pozměňovací návrh 

Četnost vzorkování 

Všechny ukazatele stanovené podle článku 5 se monitorují alespoň s četností uvedenou 

v následující tabulce, není-li na základě posouzení rizik dodávky provedeného podle článku 9 

a části C této přílohy určena jiná četnost vzorkování: 

Tabulk

a 1 

 
 

Minimální četnost vzorkování a rozborů pro účely monitorování souladu 

 
 

Objem vody denně dodávané či 

produkované v zásobované oblasti  

(viz poznámky 1 a 2) m3  
 

Ukazatel skupiny 

A 

(mikrobiologický 

ukazatel) – 

počet vzorků 

ročně  

(viz poznámku 3)  
 

Ukazatel skupiny 

B (chemický 

ukazatel) – 

počet vzorků 

ročně  
 

 ≤ 100  
 

> 0  

(viz 

poznámka 

4)  
 

> 0  

(viz 

poznámka 

4)  
 

> 100  
 

≤ 1000  
 

4 1 

> 1000  
 

≤ 10000  
 

4 

 

+3 

 

Pro každých 

1000 m3/den 

a včetně započatých 

z celkového objemu 

1 

 

+1 

 

Pro každých 

1000 m3/den 

a včetně započatých 

z celkového objemu 

> 10000   
 

≤ 100000 3  

+ 1  

Pro každých 

10000 m3/den a  

včetně započatých 

z celkového 

objemu  
 

> 100000  
 

 12  

+ 1  

Pro každých 

25000 m3/den 

a včetně 

započatých 

z celkového 
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objemu  

 

 

 

Poznámka 1: Zásobovaná oblast je zeměpisně vymezená oblast, ve které je voda určená 

k lidské spotřebě dodávána z jednoho nebo více zdrojů a ve které je možno jakost vody 

považovat za přibližně stejnou.  

 

Poznámka 2: Objemy se počítají jako průměrné hodnoty za kalendářní rok. Za účelem 

stanovení minimální četnosti lze místo objemu vody použít počet obyvatel v zásobované 

oblasti, přičemž se předpokládá spotřeba vody 200 litrů/den na obyvatele.  

 

Poznámka 3: Uvedená četnost se vypočítá takto: např. 4300 m 3 /den = 16 vzorků (čtyři 

u prvních 1000 m 3 /den + 12 u dalších 3300 m 3 /den).  

 

Poznámka 4: Členské státy, které se rozhodly vyjmout z ustanovení této směrnice zdroje pro 

individuální zásobování podle čl. 3 odst. 2 písm. b) této směrnice, použijí uvedenou četnost 

pouze pro zásobované oblasti, kde se dodá mezi 10 a 100 m3 vody za den.  

Or. en 

 

 


