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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Co je cílem tohoto návrhu Evropské komise?

Rámcová směrnice o vodě (RSV), která byla přijata v prosinci 2000, usiluje o předcházení 
veškerého dalšího zhoršování kvality vody a o posílení ochrany vodního prostředí. Snaží se 
obecně bojovat proti znečišťování a v tomto ohledu stanoví postupné omezování chemického 
znečišťování, zejména ukončením nebo postupným zastavením vypouštění, emisí a úniků 
prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, které představují nepřijatelné riziko pro 
vodní prostředí.

Politika v oblasti vodního hospodářství je uplatňována na základě řídících plánů pro povodí. 
Členské státy musejí zavést nezbytná opatření pro předcházení zhoršování stavu všech útvarů 
povrchových vod, ale také pro obnovu a zlepšení jejich kvality.

Cílem tohoto návrhu – podle čl. 16 odst. 7 RSV – je prověřit stav ochrany a zajistit její 
vysokou úroveň pomocí norem environmentální kvality (NEK) v oblasti vod, tj. stanovit 
mezní koncentrace k ochraně obyvatelstva, flory a fauny na základě údajů o toxicitě, 
perzistenci a schopnosti bioakumulace látek, spolu s údaji o vývoji dotyčných chemických 
látek v prostředí.

Normy environmentální kvality (NEK) se zaměřují na ochranu a zlepšení kvality vodního 
prostředí, ale také na sjednocení ekonomických podmínek vnitřního trhu, neboť stávající 
vnitrostátní NEK se značně liší.

Znečišťující látky zemědělského původu

Znečišťující látky mohou být do životního prostředí uvolňovány z různých zdrojů: 
zemědělství, průmysl (těžké kovy, rozpouštědla atd.), spalování atd.

Stanovisko Výboru pro zemědělství a rozvoj venkova se zaměřuje na znečištění vod 
způsobené zemědělstvím, přesněji pesticidy, přičemž o dusičnanech se tento návrh směrnice 
nezmiňuje.

Pesticidy jsou často označovány za příčinu zhoršování ekologického stavu povrchových a 
pobřežních vod, neboť mohou zůstávat dlouhodobě přítomny v životním prostředí a 
přenášeny na dlouhé vzdálenosti. Jedná se zároveň o rozptýlené znečišťování, které se obtížně 
lokalizuje, protože je způsobeno prosakováním, přímými úniky do půdy a do ovzduší, 
omýváním zemědělských rostlin dešti atd.

Na seznamu prioritních látek (příloha 1 část A) se nachází mnoho pesticidů: 1, 3, 8, 9, 13, 14, 
17, 18, 19, 26, 27, 29, 33. Některé se již v zemědělství nepoužívají, ale jejich přítomnost je 
stále zjišťována v sedimentech některých řek. Dalších 8 znečisťujících látek, kterých se týká 
návrh této směrnice (příloha 1 část B), jsou všechny pesticidy.

Ve vodním prostředí se stále nachází nadměrné množství pesticidů, proto je třeba při 
zemědělské činnosti upřednostňovat produkty, které nejsou nebezpečné pro životní prostředí, 
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nejúčinnější technické aplikace, vytvářet tzv. nárazníkové zóny v oblastech mezi poli a 
vodními toky, omezovat únik během rozprašování letadlem atd. Tyto otázky se budou 
většinou řešit v textech o pesticidech, které jsou předmětem schvalovacího procesu.

Postoj zpravodajky

Tento návrh směrnice stanovující normy environmentální kvality v oblasti vod nelze zkoumat 
izolovaně, protože velký počet opatření na ochranu životního prostředí spadá do působnosti 
dalších legislativních aktů Společenství, ať už platných nebo připravovaných.

Je třeba dohlédnout na to, aby se nevyskytly rozpory mezi cíli a ustanoveními jiných 
legislativních dokumentů Společenství a nepředjímala se ta ustanovení, která budou přijata 
v příštích měsících, aby všechny legislativní texty přesně zapadaly do sebe a vzájemně se 
doplňovaly.

Je proto nutné zvážit platné texty, jako je směrnice 80/778/EHS o kvalitě pitné vody, 
směrnice 91/414/EHS o povolování uvádění přípravků na ochranu rostlin na trh, směrnice z 
roku 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění, rámcová směrnice v oblasti vodní 
politiky (2000/60/ES) a texty v procesu schvalování, jako je směrnice REACH, tematická 
strategie udržitelného využívání pesticidů, směrnice o udržitelném využívání pesticidů a 
revize směrnice o pesticidech.

Dnes je nicméně obtížné určit, zda-li zavedení těchto ostatních doplňujících legislativních 
aktů umožní dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě nebo zda bude nezbytná další činnost 
Společenství. Bude třeba naplánovat vytvoření formálního hodnocení stávajících právních 
předpisů, aby se odstranily jejich nedostatky, navrhnout zlepšení a prosazovat skutečně 
integrovaný přístup evropské politiky v oblasti vod a obecně politiky v oblasti životního 
prostředí.

Evropská komise se rozhodla předložit návrh, který se omezuje na zavedení norem 
environmentální kvality sjednocených na úrovni Společenství, avšak bez „kontrol emisí“, 
které jen doplňují existující legislativu Společenství. Ponechává tedy na členských státech, 
aby pravidla pro další znečisťující látky určily na vnitrostátní úrovni. Toto řešení, jež bylo 
předloženo jako nejpružnější, nejvyváženější a nejvýhodnější z ekonomického hlediska, může 
být terčem kritiky, neboť Komise na obhajobu norem environmentální kvality Společenství 
zdůrazňuje právě argument prospěšného sjednocení ekonomických podmínek a snížení 
administrativních výdajů pro členské státy.

Normy environmentální kvality se týkají vnitrozemských vod (řeky, jezera) a brakických vod 
(pobřežní vody). Čl. 16 odst. 7 RSV žádá Komisi, aby „předložila návrhy standardů kvality 
použitelných pro koncentrace prioritních látek v povrchových vodách, v sedimentech nebo 
biotě“.

Návrh se zaměřuje na povrchové vody, neboť podle Komise s výjimkou tří látek chybějí 
podrobné a spolehlivé údaje o přítomnosti těchto látek v biotě a sedimentech. Je opět na 
členských státech, aby doplnily normy environmentální kvality platné na úrovni Společenství, 
ale zbývá vyřešit, pomocí jakých prostředků se toho dá dosáhnout.
Tento výběr je politováníhodný, protože mnoho znečisťujících látek se ukládá a hromadí 
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v korytech řek, a hrozí tak prosakování a následné znečištění podzemních vod a rozsáhlé 
šíření těchto znečisťujících látek, v případě řek hloubených bagrem někdy až do oblasti 
pobřežních zón. 

Zpravodajka také zdůrazňuje, že nebylo vzato v úvahu možné vzájemné působení látek a 
jejich hromadění.

Zpravodajka se obává skutečnosti, že členským státům byla ponechána možnost určit 
přechodné oblasti překračování mezních hodnot. Průmyslové podniky mají zavést čistírny pro 
zpracování nebo detoxikaci vypouštěného odpadu tak, aby byly dodrženy stanovené normy, 
proto tato odchylka není potřebná. V oblasti zemědělství se zvláštní místa vypouštění určují 
obtížně. 

Byly definovány dva typy sjednocených norem environmentální kvality: první se zakládá na 
maximální přípustné koncentraci a sleduje krátkodobé znečišťování a druhá NEK je založena
na ročním průměru.

Referenční období pro měření koncentrací znečišťujících látek, které mají být zaneseny do 
soupisů, je pro pesticidy stanoveno od jednoho roku do tří let, neboť užívané dávky a úniky 
do přírody se v důsledku klimatických podmínek rok od roku mění.

Je nicméně třeba mít na paměti, že riziko znečištění je nejvyšší v případě opakovaného 
používání prioritní látky ve stejných oblastech a ve stejném období, což přesně platí pro 
pesticidy, které se v zemědělství používají zejména od března do září. Poškození ekosystémů 
během období nejintezivnějšího používání pesticidů však může být nevratné nebo velmi 
škodlivé. Pokud jde o pesticidy, bylo by proto vhodné zjistit průměr za tři roky, tento průměr 
by však byl vypočítán na základě koncentrací naměřených po dobu jejich používání.

Jelikož musejí být emise, vypouštění a úniky všech prioritních látek postupně sníženy nebo 
zastaveny, je pro dosažení tohoto cíle nutné, aby členské státy při sestavování soupisu 
znečisťujících látek vypracovaly také vhodný harmonogram.

POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova vyzývá Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin jako příslušný výbor, aby do své zprávy začlenil tyto pozměňovací 
návrhy:

Znění navržené Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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(1a) V souladu s článkem 174 Smlouvy je 
politika Společenství v oblasti životního
prostředí založena na zásadách obezřetnosti 
a prevence, nápravy ohrožení životního 
prostředí především u zdroje a náhrady 
škody znečišťovatelem.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 1A (nový)

(1a) Účelné využívání půdy v rámci 
ekologického zemědělství malého rozsahu 
je nezbytné k zajištění dobré kvality vody;

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 11 
odst. 2 a v části B přílohy VI neúplný 
seznam doplňkových opatření, která mohou 
členské státy přijmout jako součást 
programu opatření a mezi něž mimo jiné
patří:
- právní nástroje,
- správní nástroje a
- sjednané environmentální dohody.

Odůvodnění

Kromě právních nástrojů by měla být uvedena také doplňková opatření stanovená v čl. 11 
odst. 4 a v části B přílohy VI rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES) jako možné řešení v 
případech, kdy dochází k častému porušování norem. Méně závazná opatření a vlastní 
iniciativy jsou totiž často účinnější než čistě právní přístup. To přispěje k posílení společného 
základu směrnice jako takové a předpisů v oblasti životního prostředí obecně.

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

(5a) Jelikož většina ostatních aktů 
Společenství nebyla doposud plně přijata a 
uplatněna, je v současnosti obtížné určit, 
zda zavedení těchto politik umožní 
dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě, 
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nebo zda  bude nutná další činnost 
Společenství. Z tohoto důvodu by bylo 
vhodné provést formální hodnocení 
soudržnosti a účinnosti všech legislativních 
aktů Společenství, které přímo či nepřímo 
usilují o dobrou kvalitu vod.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 7

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem 
účinněji regulovat ochranu povrchových vod 
je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro 
znečišťující látky klasifikované jako 
prioritní látky na úrovni Společenství a 
ponechat členským státům možnost stanovit, 
je-li to nutné, předpisy pro zbývající 
znečišťující látky na vnitrostátní úrovni s 
výhradou uplatňování příslušných předpisů 
Společenství. Nicméně do seznamu 
prioritních látek nebylo zařazeno osm 
znečišťujících látek, které spadají do 
působnosti směrnice Rady 86/280/EHS ze 
dne 12. června 1986 o mezních hodnotách a 
jakostních cílech pro vypouštění některých 
nebezpečných látek uvedených v seznamu I 
přílohy směrnice 76/464/EHS  a tvoří 
součást skupiny látek, pro které by měl být 
do roku 2015 dosažen dobrý chemický stav. 
Ukázalo se však, že společné normy 
stanovené pro tyto znečišťující látky jsou 
užitečné a že je vhodné zachovat regulaci 
těchto norem na úrovni Společenství.

(7) Z hlediska zájmu Společenství a s cílem 
účinněji regulovat ochranu povrchových vod 
je vhodné, aby NEK byly stanoveny pro 
znečišťující látky klasifikované jako 
prioritní látky na úrovni Společenství a 
ponechat členským státům možnost stanovit
předpisy pro zbývající znečišťující látky na 
vnitrostátní úrovni s výhradou uplatňování 
příslušných předpisů Společenství. Nicméně 
do seznamu prioritních látek nebylo 
zařazeno osm znečišťujících látek, které 
spadají do působnosti směrnice Rady 
86/280/EHS ze dne 12. června 1986 o 
mezních hodnotách a jakostních cílech pro 
vypouštění některých nebezpečných látek 
uvedených v seznamu I přílohy směrnice 
76/464/EHS  a tvoří součást skupiny látek, 
pro které by měl být do roku 2015 dosažen 
dobrý chemický stav. Ukázalo se však, že 
společné normy stanovené pro tyto 
znečišťující látky jsou užitečné a že je 
vhodné zachovat regulaci těchto norem na 
úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh 6
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých 
údajů o koncentracích prioritních látek v 
biotě a v sedimentech na úrovni 
Společenství a z hlediska skutečnosti, že 
údaje o povrchových vodách patrně 
představují dostatečný základ pro zajištění 
komplexní ochrany a účinného omezování 
znečišťování, by se stanovení hodnot NEK 

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých 
údajů o koncentracích prioritních látek v 
biotě a v sedimentech na úrovni 
Společenství a z hlediska skutečnosti, že 
údaje o povrchových vodách patrně 
představují dostatečný základ pro zajištění 
komplexní ochrany a účinného omezování 
znečišťování, by se stanovení hodnot NEK 
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mělo v této fázi omezit pouze na povrchové 
vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, 
hexachlor-butadien a rtuť, není možné 
zajistit ochranu před nepřímými účinky a 
sekundárními otravami samotnými NEK pro 
povrchové vody na úrovni Společenství. V 
těchto případech by proto měly být 
stanoveny i NEK pro biotu. S cílem 
ponechat členským státům volnost v 
závislosti na jejich strategii monitorování 
by členské státy měly být buď schopny 
sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat 
jejich soulad v biotě, nebo je převést do 
NEK pro povrchové vody. Členské státy 
mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo 
biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění 
NEK stanovených na úrovni Společenství.
Členské státy by navíc měly zajistit, aby 
stávající úrovně kontaminace v biotě a 
sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož 
sedimenty a biota zůstávají důležitými 
matricemi pro monitorování některých látek 
členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé 
dopady lidských činností a trendy.

mělo v této fázi omezit pouze na povrchové 
vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, 
hexachlor-butadien a rtuť, není možné 
zajistit ochranu před nepřímými účinky a 
sekundárními otravami samotnými NEK pro 
povrchové vody na úrovni Společenství. V 
těchto případech by proto měly být 
stanoveny i NEK pro biotu. Pokud jde 
o ostatní látky, členské státy mají vytvořit
specifické programy monitorování pro 
sedimenty nebo biotu. Členské státy by totiž
měly zajistit, aby stávající úrovně 
kontaminace v biotě a sedimentech nebyly 
zvýšeny, jelikož sedimenty a biota zůstávají 
důležitými matricemi pro monitorování 
některých látek členskými státy s cílem 
posoudit dlouhodobé dopady lidských 
činností a trendy.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 1

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich 
povrchových vod bylo v souladu s normami 
environmentální kvality pro prioritní látky, 
vyjádřené jako roční průměr a maximální 
přípustná koncentrace, jak je stanoveno v 
části A přílohy I, a s normami 
environmentální kvality pro znečišťující 
látky uvedenými v části B přílohy I. 

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich 
povrchových vod bylo v souladu s normami 
environmentální kvality pro prioritní látky, 
vyjádřené jako roční průměr, nebo pro 
znečišťující látky spadající do působnosti
směrnic 91/414/EHS a 2003/53/ES1, 
uvedené jako průměrná hodnota za období 
jejich požívání, se zřetelem k sezónním
rozdílům, jež jsou dány objemem vody a 
používáním těchto látek, a maximální
přípustná koncentrace, jak je stanoveno v 
části A přílohy I, a s normami 
environmentální kvality pro znečišťující 
látky uvedenými v části B přílohy I. 
_____________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou se po 
dvacáté šesté mění směrnice Rady 76/769/EHS 
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týkající se omezení uvádění na trh a používání 
některých nebezpečných látek a přípravků
(nonylfenol, nonylfenol ethoxylát a cement) (Úř. 
věst. L 178, 17.7.2003, s. 24).

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány 
sezónně a že v případě brakických vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší podle 
objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle tvoří méně srážek, první deště 
se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 2 ODST. 1 PODODSTAVEC 2A (nový)

Členské státy musejí zlepšit poznatky a 
dostupné údaje o původu prioritních látek a 
způsobech znečištění, aby se určily 
možnosti cílených a účinných kontrol.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 2 ODST. 1A (nový)

1a. Pokud vodní tok protéká několika
členskými státy, je nezbytné zajistit 
koordinaci monitorovacích programů a 
vnitrostátních soupisů, které mají za cíl
zabránit tomu, aby byly penalizovány 
členské státy, které se nacházejí na dolním 
toku. 

Pozměňovací návrh 10
ČL. 2 ODST. 3A (nový)

3a. Členské státy jsou povinny zajistit 
soulad se směrnicí Rady 98/83/ES o jakosti 
vody určené k lidské spotřebě1 a hospodařit 
s útvary povrchových vod používaných k 
odběru pitné vody podle článku 7 směrnice 
2000/60/ES. Z toho požadavku vyplývá 
povinnost dodržovat pro většinu látek 
přísnější normy než normy environmentální 
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kvality.
1 Úř. věst. L 330, 5.12.1998. Směrnice ve znění 
nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 
1882/2003 (Úř. věst. L 284, 31.10.2003, s. 1).

Pozměňovací návrh 11
ČLÁNEK 3

Článek 3 vypouští se
Přechodná oblast překračování

1. Členské státy určí přechodné oblasti 
překračování, kde koncentrace jedné nebo 
více znečišťujících látek mohou překročit 
příslušné normy environmentální kvality, 
pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru 
povrchových vod s těmito normami. 
2. Členské státy vymezí v každém případě 
rozsah částí útvarů povrchových vod 
přilehlých k místům vypouštění, které mají 
být klasifikovány jako přechodné oblasti 
překračování, přičemž jsou brány v úvahu 
příslušná ustanovení práva Společenství. 
Členské státy zahrnou popis každého 
dotyčného vymezení v plánech povodí 
uvedených v článku 13 směrnice 
2000/60/ES.
3. Členské státy přezkoumají povolení 
uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo 
předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 
písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem 
postupně snížit rozsah každé přechodné 
oblasti překračování uvedené v odstavci 1, 
vymezené ve vodních útvarech zasažených 
vypouštěním prioritních látek.
4. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, 
kterou mají členské státy použít k určování 
přechodné oblasti překračování. 

Pozměňovací návrh 12
ČL. 4 ODST. 1A (nový)
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1a. Členské státy vytvoří specifické 
monitorovací programy pro sedimenty a 
biotu, vymezí druhy a tkáně, které mají být 
analyzovány a stanoví způsob, jakým budou 
vyjádřeny výsledky v souladu se sezónními 
rozdíly organismů;

Pozměňovací návrh 13
ČL. 4 ODST. 2 PODODSTAVEC 2

Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující 
látky, na něž se vztahuje směrnice 
91/414/EHS, mohou být tyto položky 
vypočteny jako průměrná hodnota z let 
2007, 2008 a 2009.

Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující 
látky, na něž se vztahuje směrnice 
91/414/EHS, mohou být tyto položky 
vypočteny jako průměrná hodnota 
reprezentativních období z let 2007, 2008 a 
2009.

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány 
sezónně a že v případě přechodných vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší 
podle objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle netvoří srážky, první 
deště se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek. 

Pozměňovací návrh 14
Čl. 4 odst. 4 pododstavec 2

Referenčním obdobím pro zjištění hodnot 
v aktualizovaných soupisech je rok před 
dokončením analýzy. Pro prioritní látky 
nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje 
směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto 
položky vypočteny jako průměrná hodnota 
ze tří let před dokončením dotčené analýzy.

Referenčním obdobím pro zjištění hodnot 
v aktualizovaných soupisech je rok před 
dokončením analýzy. Pro prioritní látky 
nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje 
směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto 
položky vypočteny jako průměrná hodnota 
reprezentativních období ze tří let před 
dokončením dotčené analýzy.

Odůvodnění

Výpočet průměru musí zohledňovat skutečnost, že pesticidy jsou v zemědělství využívány 
sezónně a že v případě brakických vod se koncentrace znečišťujících látek významně liší podle 
objemu vody. Vzhledem k tomu, že v letních měsících se obvykle tvoří méně srážek, první deště 
se vyznačují výrazně vyšším obsahem těchto látek.
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Pozměňovací návrh 15
ČL. 4 ODST. 4A (nový)

4a. Jelikož musejí být emise, vypouštění a 
úniky prioritních látek postupně sníženy 
nebo zastaveny, je pro dosažení tohoto cíle
nutné, aby členské státy při sestavování 
soupisu znečisťujících látek vypracovaly 
také vhodný harmonogram.

Pozměňovací návrh 16
ČL. 4 ODST 5

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2025 povinnosti pro snižování nebo 
zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
bodě iv) směrnice 2000/60/ES.

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2025 povinnosti pro snižování nebo 
zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
bodě iv) směrnice 2000/60/ES. Komise 
navrhne střednědobá konkrétní opatření, 
pokud shledá, že opatření této směrnice 
nejsou uplatňována nebo není dosaženo 
jejích cílů.

Pozměňovací návrh 17
ČL. 4 ODST. 6

6. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, 
kterou mají členské státy použít k 
vypracování soupisů. 

6. Komise stanoví postupem podle čl. 21 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES technické 
specifikace analýz a také metodu, kterou 
mají členské státy použít k vypracování 
soupisů. 

Pozměňovací návrh 18
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek  4a
Kontrola provádění 

Bude-li často docházet k překračování 
hodnot stanovených normami 
environmentální kvality, jsou členské státy 
povinny určit původ tohoto překračování a 
přijmout účinná, přiměřená a odrazující 
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opatření pomocí různých nástrojů, jako je 
směrnice 91/414/EHS nebo směrnice 
96/61/ES s cílem omezit uvádění na trh a 
užívání některých látek z důvodu rizika, jež 
představují pro vodní prostředí.

Pozměňovací návrh 19
ČLÁNEK 4B (nový)

Článek 4b
Následná opatření

Evropská komise provede ihned po 
zveřejnění a aktualizaci soupisů podle 
článku 4 revizi seznamu prioritních látek.
Podle výsledků revize je třeba zvážit 
opatření týkající se nejproblematičtějších
látek. 

Pozměňovací návrh 20
ČLÁNEK 9A (nový)

Článek 9a
Doplňková činnost Společenství

Komise zavede jasné a transparentní 
postupy, které stanoví pro členské státy 
efektivní a cílený rámec pro předávání 
údajů o prioritních látkách, které podpoří 
rozhodovací proces Společenství a v 
budoucnosti umožní stanovit jednotné 
normy environmetální kvality pro 
sedimenty a biotu a dodatečné kontroly 
emisí.

Pozměňovací návrh 21
PŘÍLOHA I ČÁST C BOD 2

2. Sloupec 6 a 7: Pro každý daný útvar 
povrchových vod se souladem s MPK-NEK 
rozumí stav, kdy měřené koncentrace v 
každém reprezentativním monitorovacím 
místě ve vodním útvaru nepřekračují 

2. Sloupec 6 a 7: Pro každý daný útvar 
povrchových vod se souladem s MPK-NEK 
rozumí stav, kdy měřené koncentrace v 
každém reprezentativním monitorovacím 
místě ve vodním útvaru opakovaně 
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dotyčnou normu. nepřekračují dotyčnou normu.

Odůvodnění

Maximální povolená koncentrace je v oblasti boje proti znečišťování vhodným nástrojem.  Je 
však přehnané přijímat opatření bezprostředně po prvním zjištění, že došlo k překročení 
povolené koncentrace. Opakované překročení MPK-NEK je lepším kritériem a tento přístup 
zabrání nedůslednostem při kontrolách.
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