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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

V rámcové směrnici o vodě1, která byla přijata v roce 2000, byly opomenuty některé aspekty 
hodnocení kvality podzemní vody. Tato „dceřiná směrnice” má za cíl tento nedostatek 
napravit. Cílem směrnice je sladit sledování kvality podzemní vody za účelem posílení 
prevence a dohledu nad jejím znečisťováním. Tato směrnice požaduje, aby členské státy EU 
stanovily prahové hodnoty pro znečisťující látky, aby mohl být chemický stav podzemní vody 
hodnocen a sledován, a aby členské státy přijaly opatření, která rostoucí znečisťování zastaví.  

Tato směrnice je vítaným přínosem. Podzemní voda je významný přírodní zdroj, který 
využíváme jako zdroj pitné vody, v průmyslu i v zemědělství, a měla by být zachována pro 
přítomnost i budoucnost. Přesto však navrhujeme některé změny s cílem zohlednit úroveň 
přirozeně se vyskytujících látek či přirozeně se vyskytujících znečisťujících látek a jejich 
variací. Abychom mohli přesně zjistit úroveň znečištění způsobenou lidskou činností, měly by 
členské státy EU vzít v úvahu rovněž přirozený výskyt těchto látek/znečisťujících látek a 
jejich přirozených variací. 

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

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

Znění navržené Komisí2 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 5

(5) Budou vypracovány normy kvality, 
prahové hodnoty a metody posuzování 
s cílem poskytnout kritéria posuzování 
chemického stavu útvarů podzemní vody.

(5) Členské státy vypracují normy kvality, 
prahové hodnoty a metody posuzování ve 
světle národních a regionálních podmínek 
s cílem poskytnout kritéria pro posuzování 
chemického stavu útvarů podzemní vody.

Odůvodnění

V duchu rámcové směrnice o vodě by měly být cíle schvalovány na evropské úrovni. Je 
vhodnější nechat konkrétní metodu realizace na členských státech podle zásady subsidiarity.

  
1 Úř. věst.  L 327, 22.12.2000, s. 1
2 Úř. věst. C ... / Dosud nezveřejněné v Úř. věst.  
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Pozměňovací návrh 2
Bod odůvodnění 7a (nový)

(7a) Jestliže to bude možné, měly by členské 
státy využívat stávající statistické postupy, 
pokud jsou ovšem v souladu 
s mezinárodními normami a přispívají 
k dlouhodobé srovnatelnosti výsledků 
monitorování mezi členskými státy.

Odůvodnění

Pozornost i energie by se měla zaměřit na naplnění cílů. Je nutné vyhnout se zbytečné 
byrokracii, jako např. zdvojování statistických postupů.

Pozměňovací návrh 3
Čl. 1 pododstavec 2

Tato směrnice dále stanoví požadavek 
zamezit či omezit nepřímé vypouštění 
znečišťujících látek do podzemní vody.

c) program opatření, která mají členské 
státy přijmout s cílem zamezit či omezit 
nepřímé vypouštění znečišťujících látek do 
podzemní vody.

Pozměňovací návrh 4
Čl. 1 odst. 2a (nový)

Tato směrnice, která dále rozšiřuje 
směrnici 2000/60/ES, předpokládá, že 
členské státy a orgány odpovědné za 
udržitelné hospodaření s vodními zdroji 
přijmou veškerá opatření nezbytná pro 
charakterizaci a posouzení stavu útvarů 
podzemní vody. Tato opatření, uvedená 
v přílohách II (bod 2), IV a V směrnice 
2000/60/ES, zahrnují stanovení umístění a 
hranic útvarů podzemní vody a jejich 
geologických a hydrologických 
charakteristik, kapacity doplňování a 
obnovy, povodí, místa odběru a rizika 
nadměrného využívání a znečištění.
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Odůvodnění

Jelikož návrh dále rozšiřuje směrnici 2000/60/ES, je třeba jasně uvést, že některé nástroje 
rámcové směrnice jsou pro adekvátní ochranu podzemní vody nezbytné.

Pozměňovací návrh 5
Čl. 2 odst. 1

1. „prahovou hodnotou“ se rozumí hraniční 
hodnota znečišťující látky v podzemní vodě, 
jejímž překročením by útvar podzemní vody 
nebo útvary podzemní vody byly 
charakterizovány jako útvar nebo útvary ve 
zhoršeném chemickém stavu. 

1. „prahovou hodnotou“ se rozumí hraniční 
hodnota znečišťující látky v podzemní vodě, 
jejímž překročením by útvar podzemní vody 
nebo útvary podzemní vody byly 
charakterizovány jako útvar nebo útvary ve 
zhoršeném chemickém stavu, přičemž se 
musí brát v úvahu úroveň přirozeného 
výskytu této znečišťující látky.

Odůvodnění

Při stanovování prahových hodnot útvarů podzemní vody by členské státy měly brát v úvahu 
úroveň (místního) přirozeného výskytu přirozeně se vyskytujících látek a znečišťujících látek. 

Pozměňovací návrh 6
Čl. 2 odst. 2

2. „významným a trvale vzestupným 
trendem“ se rozumí jakýkoli statisticky 
významný vzestup koncentrace 
znečišťujících látek v porovnání s jejich 
koncentrací naměřenou při zahájení 
monitorovacího programu, jak je uvedeno v 
článku 8 směrnice 2000/60/ES, berouce v 
úvahu normy kvality a prahové hodnoty.

2. „významným a trvale vzestupným 
trendem“ se rozumí jakýkoli statisticky 
významný vzestup koncentrace 
znečišťujících látek v porovnání s jejich 
koncentrací naměřenou při zahájení 
monitorovacího programu, jak je uvedeno v 
článku 8 směrnice 2000/60/ES, berouce v 
úvahu normy kvality a prahové hodnoty a 
variace způsobené přirozenými 
podmínkami.

Odůvodnění

Vzestupný trend, způsobený výhradně přirozenými geologickými podmínkami, by neměl být 
považován za trend, který vyžaduje zvláštní akci.

Pozměňovací návrh 7
Čl. 4 odst. 1
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1. Na základě identifikačního postupu podle 
článku 5 směrnice 2000/60/ES a rovněž 
podle paragrafů 2.1 a 2.2 přílohy II,  v 
souladu s postupem popsaným v příloze II 
této směrnice, a berouce v úvahu 
hospodářské a sociální náklady, měly by 
členské státy do dne 22. prosince 2005 
stanovit prahové hodnoty pro každou 
znečišťující látku, která se na jejich území 
vyskytuje jako látka, jejíž přítomnost v 
útvaru podzemní vody může stav této vody 
ohrozit. Členské státy stanoví prahové 
hodnoty minimálně pro znečišťující látky 
uvedené v částech A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto prahové hodnoty se mohou 
mezi jiným využít i pro účely provádění 
přezkumů stavu podzemní vody podle 
článku 5.2 směrnice 2000/60/ES.

Tyto prahové hodnoty mohou být stanoveny 
na úrovni národní, na úrovni povodí nebo na 
úrovni útvaru či útvarů podzemní vody. 

1. Na základě identifikačního postupu podle 
článku 5 směrnice 2000/60/ES a rovněž 
podle paragrafů 2.1 a 2.2 přílohy II, v 
souladu s postupem popsaným v příloze II 
této směrnice, a berouce v úvahu 
hospodářské a sociální náklady a nejnovější 
vědecké poznatky, měly by členské státy do 
dne 22. prosince 2005 stanovit prahové 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
se na jejich území vyskytuje jako látka, jejíž 
přítomnost v útvaru podzemní vody může 
stav této vody ohrozit. Členské státy stanoví 
prahové hodnoty minimálně pro znečišťující 
látky uvedené v částech A.1 a A.2 přílohy III 
této směrnice. Tyto prahové hodnoty se 
mohou mezi jiným využít i pro účely 
provádění přezkumů stavu podzemní vody 
podle článku 5.2 směrnice 2000/60/ES.

Tyto prahové hodnoty mohou být stanoveny 
na úrovni národní, na úrovni povodí nebo na 
úrovni útvaru či útvarů podzemní vody, u 
nichž bylo zjištěno ohrožení.

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby členské státy uvážily při stanovování prahových hodnot nejnovější 
vědecké poznatky z oborů lékařství, toxikologie, ekologie atd. 

Pozměňovací návrh 8
Čl. 4 odst. 1a (nový)

1a. S ohledem na útvary podzemní vody 
nacházející se v mezinárodní oblasti povodí 
dotčené členské státy společně stanoví na 
základě vlastních specifických národních a 
regionálních podmínek normy kvality, 
prahové hodnoty a hodnotící metody 
s cílem stanovit kritéria pro hodnocení 
chemického stavu útvarů podzemní vody.
Pokud členské státy nedosáhnou dohody, 
mohou postoupit daný problém podle 
článku 12 směrnice 2000/60/ES Komisi, 
která bude mít šest měsíců na odpověď.
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Odůvodnění

Neshoda mezi  členskými státy nesmí mít za následek nečinnost.

Pozměňovací návrh 9
Článek 5

Členské státy identifikují jakýkoli významný 
a trvale vzestupný trend koncentrace 
znečišťujících látek nalezených v útvarech 
podzemní vody nebo ve skupinách útvarů a 
vymezí počáteční bod zvratu tohoto trendu v 
souladu s přílohou IV této směrnice.

Členské státy identifikují jakýkoli významný 
a trvale vzestupný trend koncentrace 
znečišťujících látek nalezených v útvarech 
podzemní vody nebo ve skupinách útvarů a 
vymezí počáteční bod zvratu tohoto trendu v 
souladu s přílohou IV této směrnice.

1. Aby bylo možné identifikovat trendy a 
definovat počáteční body zvratu těchto 
trendů, členské státy musí disponovat 
monitorovacími programy tak, jak stanoví 
článek 8 směrnice 2000/60/ES, s cílem 
monitorovat všechna místa odběru vody pro 
lidskou i zemědělskou spotřebu a zvláště 
pak místa odběru pro více než 50 lidí, 
vypracovat jejich seznam, a zapsat je do 
transparentního a přístupného registru.
2. Členské státy identifikují jakýkoli 
významný a trvale vzestupný trend 
koncentrace znečišťujících látek nalezených 
v útvarech podzemní vody nebo ve 
skupinách útvarů a vymezí počáteční bod 
zvratu tohoto trendu v souladu s přílohou IV 
této směrnice.

3. Členské státy identifikují jakýkoli 
významný a trvale vzestupný trend 
koncentrace znečišťujících látek nalezených 
v útvarech podzemní vody nebo ve 
skupinách útvarů a vymezí počáteční bod 
zvratu tohoto trendu v souladu s přílohou IV 
této směrnice.

4. V souladu se zásadou integrovaného 
hospodaření s povrchovou a podzemní 
vodou budou příslušné orgány monitorovat 
jakékoliv možné nadměrné využívání 
zvodní a dopady snižování hladiny 
podzemní vody na koncentrace 
znečišťujících látek v podzemní vodě, na 
mokřady a chráněná území, a v případě 
potřeby navrhnout umělé doplňování 
relevantního útvaru podzemní vody.
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Odůvodnění

Pokud mají splnit požadavky nového návrhu, musí členské státy implementovat rámcovou 
směrnici o vodě. Trendy mohou identifikovat pouze v případě, že budou mít adekvátní, 
důkladné a transparentní systémy monitorování podzemní vody.

Požadavek identifikovat a zvrátit významný a trvale vzestupný trend nárůstu znečišťujících 
látek nelze uskutečnit ve všech případech, například tam, kde je tento trend důsledkem 
přirozených geologických  podmínek.

Pozměňovací návrh 10
Čl. 6 odst. 1

6. Vedle základních opatření uvedených v čl. 
11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES členské 
státy dále zajistí, aby součástí programu 
opatření pro každou oblast povodí byla 
prevence nepřímého vypouštění do 
podzemní vody jakýchkoliv znečišťujících 
látek uvedených v bodech 1 až 6 přílohy 
VIII uvedené směrnice.

6. Vedle základních opatření uvedených v čl. 
11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES členské 
státy dále zajistí, aby součástí programu 
opatření pro každou oblast povodí byla
prevence nepřímého vypouštění do 
podzemní vody jakýchkoliv znečišťujících 
látek uvedených v bodech 1 až 6 přílohy 
VIII uvedené směrnice. Členské státy 
podněcují všechny ty, kdo iniciují a 
odpovídají za rozvoj lidské činnosti a 
rozšiřování obydlených oblastí, k účasti na 
procesu informování veřejnosti a 
konzultací s ní podle článku 14 směrnice 
2000/60/ES, aby si uvědomili budoucí 
důsledky svých hospodářských činností na 
spotřebu a využívání podzemní vody. 
Členské státy zajistí, aby tyto informace 
byly přístupné veřejnosti, aby od ní získaly 
připomínky a zajistily její informovanost o 
licencích k využívání a o stavu zvodnělých 
vrstev.

Odůvodnění

Jako minimální záruka udržitelnosti zvodnělých vrstev, jež jsou v mnoha případech obtížně 
obnovitelným zdrojem, je nezbytné před jejich využitím určit potřeby hospodářských iniciativ, 
jež budou vodu využívat, aby bylo možné vypočítat jejich realizovatelnost a dopad. Podobně 
platí, že hospodaření do dnešní doby ukázalo, jak důležité je, aby všichni uživatelé byli 
informováni o licencích, povoleních a stavu zvodnělých vrstev v souladu požadavky 
transparentního a participativního hospodaření předpokládaného směrnicí o vodě.
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Pozměňovací návrh 11
Článek 6a (nový)

Článek 6a
V souladu s článkem 9 směrnice 
2000/60/ES přijmou členské státy opatření 
k tomu, aby byly náklady související se 
znečištěním podzemní vody přeneseny na 
znečišťovatele.
V případech, kdy je zdrojem znečištění 
výroba nebo užívání produktů 
obchodovaných na vnitřním trhu, převezme 
Komise iniciativu s cílem vyměřit zdroji 
takového znečištění přiměřený a 
spravedlivý poplatek. 

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě vyžaduje, aby členské státy přenesly náklady na užívání vody 
v souladu se zásadou „znečišťovatel platí“. Do roku 2010 musí členské státy poskytnout 
informace o způsobu, jakým toho hodlají docílit. Užívání chemických přípravků na hubení 
plevele ze strany jednotlivců a místních úřadů je podstatným zdrojem znečištění vody. 
Dokonce i alternativy, které jsou údajně šetrné k životnímu prostředí, jsou pro podzemní vodu 
velmi škodlivé, ačkoliv méně poškozují půdní život.

Pozměňovací návrh 12
Čl. 8 odst. 1a (nový)

Z hlediska identifikace oblastí budoucího 
průmyslového a urbanistického rozvoje a 
zajištění bezpečnosti a kvality zvratu trendů 
je důležité, aby členské státy vypracovaly 
společnou metodologii registrace zvodní 
s cílem rozvíjet program Inspire. Za tímto 
účelem zahájí členské státy sběr údajů, 
jakmile tato směrnice vstoupí v platnost.

Odůvodnění

Existuje potřeba vypracovat metodologii sběru údajů s ohledem na zahájení  programu 
Inspire na digitalizaci útvarů podzemní vody, který je v současné době projednáván 
Parlamentem. Členské státy se tudíž musí začít podílet na metodologii sběru údajů.
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Pozměňovací návrh 13
Příloha I tabulka řádek 3 sloupec 3 (nový)

Tato norma se nevztahuje na přirozeně se 
vyskytující látky registrované jako aktivní 
součásti biocidních produktů, jejichž 
hodnota přirozeného výskytu je vyšší než 
navržená norma kvality.

Odůvodnění

Některé aktivní součásti schválené pro užití v biocidních produktech se přirozeně vykytují v 
přírodě (např. chlorid sodný, jód, stříbro, měď atd.) Proto je v prostředí, kde se takové 
přirozené látky vyskytují, jejich obsah v sousedních podzemních vodách mnohem vyšší, než je 
navrhovaná horní hranice 0.1 μg/l. To pouze odpovídá přirozenému prostředí. Chlorid sodný 
(kuchyňská sůl) a jód jsou ve velké míře zastoupeny v mořské vodě. Nemá tedy smysl 
stanovovat pro tyto přirozeně se vyskytující látky mezní hodnoty, i když se tyto látky mohou 
využívat pro výrobu biocidních produktů.

Pozměňovací návrh 14
Příloha III část B oddíl 2.3

2.3) Způsob, jakým byly zohledněny 
hospodářské a sociální náklady při 
stanovení prahových hodnot.

2.3 Důvody pro výběr způsobu, jakým jsou 
zohledněny hospodářské a sociální náklady 
při hodnocení opatření zaměřených na 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemní vody.

Odůvodnění

Hospodářské a sociální náklady by neměly být při stanovení prahových hodnot zohledňovány, 
avšak měly by být zohledněny při hodnocení opatření, která lze přijmout k dosažení dobrého 
stavu.
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