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17.10.2018 A8-0288/219 

Pozměňovací návrh  219 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 –  odst. 1 – písm. b a (nové) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  ba) zákaz odpojování domácností od 

dodávek vody dodavateli; 

Or. en 

Odůvodnění 

Připojení domácností k dodávkám pitné vody je třeba zachovat bez ohledu na to, zda je 

dodavatel vody ve veřejném, nebo soukromém vlastnictví. Domácnostem nelze upírat jejich 

právo na volný přístup k vodě. 
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17.10.2018 A8-0288/220 

Pozměňovací návrh  220 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 –  odst. 1 – písm. c – bod ii 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

ii) podpora poskytování této vody ve 

správních a veřejných budovách; 

ii) zajištění bezplatného poskytování 

této vody ve správních a veřejných 

budovách a odrazování od používání vody 

zabalené v plastových lahvích nebo 

kontejnerech na jedno použití v těchto 
správních a veřejných budovách; 

Or. en 
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17.10.2018 A8-0288/221 

Pozměňovací návrh  221 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 –  odst. 2 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  2a. Na základě údajů získaných podle 

ustanovení čl. 15 odst. 1 písm. a) Komise 

ve spolupráci s členskými státy podporuje 

obce v Unii s cílem umožnit jim přístup 

k technické pomoci, dostupnému 

financování Unie a dlouhodobým 

veřejným úvěrům s preferenční úrokovou 

sazbou, zejména za účelem údržby 

a obnovy vodovodní infrastruktury, aby 

byly zajištěny dodávky kvalitní vody a aby 

byl přístup k vodě a hygieně rozšířen i na 

zranitelné a marginalizované skupiny 

obyvatelstva. 

Or. en 

Odůvodnění 

V zájmu zajištění co nejúčinnějšího provádění této směrnice je zásadně důležité, aby Komise 

podporovala členské státy mj. při využívání veřejných fondů financování a úvěrů s cílem 

zachovat a zlepšit účinnost a kapacitu vodovodní infrastruktury obcí v Unii, v nichž by mohly 

zranitelné skupiny trpět znevýhodněním. 
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17.10.2018 A8-0288/222 

Pozměňovací návrh  222 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

Návrh směrnice 

Čl. 13 –  odst. 3 a (nový) 

 

 

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrh 

  3a. S cílem podpořit členské státy při 

provádění tohoto článku Komise ve 

spolupráci s členskými státy případně 

vytvoří unijní středisko pro sledování 

nedostatku vody s cílem prosazovat rozvoj 

společných ukazatelů pro posuzování 

fyzické a ekonomické dostupnosti vody, 

poskytování uživatelsky vstřícných 

a otevřených zdrojů, které podpoří 

zapojení veřejnosti do problematiky 

nedostatku vody, šíření informací 

a osvědčených postupů s cílem zajistit 

vodu pro všechny, usnadnění sdílení 

znalostí mezi zúčastněnými subjekty 

a také podporu informovaného přijímání 

rozhodnutí na místní, celostátní a unijní 

úrovni. 

Or. en 

Odůvodnění 

Zřízení střediska pro sledování nedostatku vody by mohlo být užitečné pro zajištění nepovinné 

výměny informací a šíření osvědčených postupů, aniž by se zasahovalo do posuzování 

provádění směrnice členskými státy. 
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17.10.2018 A8-0288/223 

Pozměňovací návrh  223 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

za skupinu GUE/NGL 

 

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  
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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  

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 

bromdichloroctová, 

kyselina 

dibromchloroctová 

a kyselina 

tribromoctová 

Olovo 5 μg/l Hodnota musí být 

splněna nejpozději do 

[10 let ode dne vstupu 

této směrnice 

v platnost]. Do 
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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 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, 
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 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 heptachlorepoxidu 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 polyfluorovanou 

alkylovou sloučeninu 

(chemický vzorec: 

CnF2n+1−R). 

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

celkem“ označuje 

součet per- 

a polyfluorovaných 
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alkylových sloučenin 

(chemický vzorec: 

CnF2n+1−R). 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

0,10 μg/l Součet koncentrací 

následujících určených 

sloučenin: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(ghi)perylen 

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, 

dibromchlormethan 

a bromdichlormethan. 

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 0,01 μg/l  

Bor 1,0 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  

1,2-dichlorethan 3,0 μg/l  

Epichlorhydrin 0,10 μg/l Hodnota ukazatele platí 
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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 

bromdichloroctová, 

kyselina 

dibromchloroctová 

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) 
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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, 

 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. 
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Hodnota tohoto 

ukazatele platí pro 

každý jednotlivý 

pesticid. 

V případě aldrinu, 

dieldrinu, heptachloru 

a heptachlorepoxidu 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 0,01 μg/l Ukazatel „PFAS“ 

označuje každou 

jednotlivou per- 

a polyfluorovanou 

alkylovou sloučeninu 

(chemický vzorec: 

CnF2n+1−R). 

PFAS – celkem 0,05 μg/l Ukazatel „PFAS – 

celkem“ označuje 

součet per- 

a polyfluorovaných 

alkylových sloučenin 

(chemický vzorec: 

CnF2n+1−R). 

Polycyklické 

aromatické 

uhlovodíky 

0,10 μg/l Součet koncentrací 

následujících určených 

sloučenin: 

benzo(b)fluoranten, 

benzo(k)fluoranten, 

benzo(ghi)perylen 

a indeno(1,2,3-

cd)pyren. 

Selen 10 μg/l  

Tetrachlorethan 

a trichlorethan 

10 μg/l Součet koncentrací 

určených ukazatelů 

Trihalogenmetha 100 μg/l Členské státy usilují 
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ny celkem o dosažení nižší 

hodnoty, kde je to 

možné, bez snížení 

účinnosti dezinfekce. 

   Součet koncentrací 

následujících určených 

sloučenin: chloroform, 

bromoform, 

dibromchlormethan 

a bromdichlormethan. 

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). 
 

Or. en 

Odůvodnění 

Epidemiologické monitorovací středisko pro lidské zdraví stanoví při posuzování koncentrace 

škodlivých látek všechny hodnoty v nanogramech vzhledem k jejich úzké souvislosti s dopady 

na člověka. Navrhovaná hodnota v mikrogramech tudíž musí být změněna v tomto smyslu, aby 

byla stanovena účinná a spolehlivá mezní hodnoty pro PFAS. Ve vodě je kromě toho 

dodávána řada nových PFAS druhé a třetí generace, které se shlukují s již známými PFAS. 
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17.10.2018 A8-0288/224 

Pozměňovací návrh  224 

Lynn Boylan, Eleonora Forenza, Patrick Le Hyaric, Dimitrios Papadimoulis, Sofia 

Sakorafa, Sabine Lösing, Stelios Kouloglou, Merja Kyllönen, Kostadinka Kuneva, Jiří 

Maštálka, Marisa Matias, Neoklis Sylikiotis, Takis Hadjigeorgiou, Barbara Spinelli, 

Ángela Vallina, Paloma López Bermejo, Luke Ming Flanagan 

 za skupinu GUE/NGL 

 

Zpráva A8-0288/2018 

Michel Dantin 

Jakost vody určené k lidské spotřebě 

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

 Návrh směrnice 

Příloha III – část B – bod 1 – tabulka 1 

Znění navržené Komisí 

Tabulka 1 

Minimální pracovní charakteristika „nejistota měření“ 

Ukazatel Nejistota měření 

(viz poznámka 1) 

% hodnoty ukazatele 

Poznámky 

Akrylamid 30  

Antimon 40  

Arzen 30  

Benzo(a)pyren 50 Viz poznámka 2 

Benzen 40  

β-estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromičnany 40  

Kadmium 25  

Chlorečnany 30  

Chloritany 30  

Chrom 30  

Měď 25  

Kyanidy 30 Viz poznámka 3 
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1,2-dichlorethan 40  

Epichlorhydrin 30  

Fluoridy 20  

Halogenoctové kyseliny 

(HAA) 

50  

Olovo 25  

Rtuť 30  

Microcystin-LR 30  

Nikl 25  

Dusičnany 15  

Dusitany 20  

Nonylfenol 50  

Pesticidy 30 Viz poznámka 4 

PFAS 50  

Polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

30 Viz poznámka 5 

Selen 40  

Tetrachlorethen 30 Viz poznámka 6 

Trichlorethen 40 Viz poznámka 6 

Trihalomethany – celkem 40 Viz poznámka 5 

Uran 30  

Vinylchlorid 50  

 

 

Pozměňovací návrh 

Tabulka 1 

Minimální pracovní charakteristika „nejistota měření“ 

Ukazatel Nejistota měření 

(viz poznámka 1) 

% hodnoty ukazatele 

Poznámky 

Akrylamid 30  

Antimon 40  

Arzen 30  
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Benzo(a)pyren 50 Viz poznámka 2 

Benzen 40  

β-estradiol (50-28-2)  50  

Bisfenol A  50  

Bor 25  

Bromičnany 40  

Kadmium 25  

Chlorečnany 30  

Chloritany 30  

Chrom 30  

Měď 25  

Kyanidy 30 Viz poznámka 3 

1,2-dichlorethan 40  

Epichlorhydrin 30  

Fluoridy 20  

Halogenoctové kyseliny 

(HAA) 

50  

Olovo 25  

Rtuť 30  

Microcystin-LR 30  

Nikl 25  

Dusičnany 15  

Dusitany 20  

Nonylfenol 50  

Pesticidy 30 Viz poznámka 4 

PFAS 20  

Polycyklické aromatické 

uhlovodíky 

30 Viz poznámka 5 

Selen 40  

Tetrachlorethen 30 Viz poznámka 6 

Trichlorethen 40 Viz poznámka 6 

Trihalomethany – celkem 40 Viz poznámka 5 

Uran 30  
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Vinylchlorid 50  

 

Or. en 

Odůvodnění 

Nejistota měření PFAS ve výši 50 % je příliš vysoká a není ani v souladu s přístroji, které 

v současné době má a používá Monitorovací středisko pro lidské zdraví, jehož hodnoty jsou 

uváděny s maximální nejistotou 20 %, jak je navrhováno v pozměněném textu. 

 

 

 


