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STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

I. Obecné souvislosti

Společenství poprvé přijalo právní předpis upravující chemické znečišťování vod v roce 1976 
prostřednictvím směrnice 76/464/EHS o znečišťování některými nebezpečnými látkami 
vypouštěnými do vodního prostředí Společenství.
Následně bylo od roku 1982 do roku 1990 přijato vícero „dceřiných směrnic“, stanovujících 
mezní hodnoty emisí a cíle environmentální kvality pro 18 konkrétních znečišťujících látek.

Rámcová směrnice o vodě (RSV) 2000/60/ES zavedla v článku 16 aktualizovanou, 
všeobecnou a účinnou strategii týkající se chemického znečišťování povrchových vod.
Rámcová směrnice o vodě stanovuje obecný rámec strategie proti znečišťování povrchových 
vod a ukládá Komisi, aby předložila návrh zahrnující specifická opatření proti znečišťování 
vod jednotlivými znečišťujícími látkami nebo jejich skupinami, které představují významné 
riziko pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím.

Jako první krok bylo přijato rozhodnutí č. 2455/2001/ES, které nahrazuje předchozí seznam 
předložený Komisí v roce 1982; poté byla Komise požádána, aby předložila normy 
environmentální kvality (NEK) v čl. 16 odst. 7 a kontroly emisí v čl. 16 odst. 6 a 8, pro tyto 
prioritní látky.
Cílem tohoto návrhu Evropské komise je chránit a zlepšovat kvalitu životního prostředí 
v souladu se zásadou udržitelného rozvoje a současně ve velké míře zohlednit odvětví 
rybolovu a společnosti, které jsou na něm závislé.

Tento návrh, poskytující zjednodušení právních předpisů a průvodní sdělení, kromě toho bere 
plně v úvahu cíle a ustanovení dalších právních předpisů Společenství, zejména politiku 
v oblasti chemických látek (včetně směrnice REACH a směrnice o pesticidech), směrnici 
IPPC a tématické strategie, zejména strategie týkající se námořní politiky a udržitelného 
využívání pesticidů.

II. Obecné informace

Chemické znečišťování povrchových vod může narušovat vodní ekosystémy a může vést ke 
ztrátám stanovišť a biologické rozmanitosti.

Znečišťující látky se mohou biologicky akumulovat v potravním řetězci a poškozovat dravce 
konzumující kontaminované ryby. Lidé jsou vystaveni znečišťujícím látkám vlivem vodního 
prostředí konzumací ryb a mořských živočichů, pitnou vodou a případně i rekreačními 
činnostmi.

Znečišťující látky mohou být v životním prostředí nalezeny mnoho let poté, co byly zakázány, 
a mohou být zde uvolňovány z různých zdrojů (např. zemědělství, průmysl, spalování), jako 
výrobky nebo jako nezáměrné vedlejší produkty, mohou pocházet z minulosti nebo být denně 
využívány ve výrobcích pro domácnost.

Jako první krok strategie stanovené v článku 16 byl přijat seznam prioritních látek (rozhodnutí 
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2455/2001/ES) určující 33 látek prioritního zájmu na úrovni Společenství.
Stanovením norem environmentální kvality (NEK) tento návrh usiluje o zajištění vysoké 
úrovně ochrany před riziky pro vodní prostředí nebo jeho prostřednictvím, vznikajícími 
v důsledku těchto 33 prioritních látek a některých dalších znečišťujících látek.

Snížením chemického znečištění vody, vyplývajícího z dodržování RSV, je možno zajistit 
výrazný environmentální i společenský přínos.

V komerčním a rekreačním rybolovu se výhody týkají v podstatě snížení množství ryb, které 
nesplňují požadované normy pro lidskou spotřebu, snížení negativního dopadu na spotřebu 
ryb v důsledku vnímání zdravotních rizik, snížení vystavení se chemickým znečišťujícím 
látkám v důsledku konzumace ryb, potenciálního přírůstku populací ryb a jejich různosti a 
zvýšeného výnosu z komerčního a rekreačního rybolovu.
Pokud jde o chov ryb a měkkýšů, dodržování RSV přináší zlepšení produktivity v tomto 
odvětví, sníženou akumulaci v mase a snížené vystavení se člověka rizikovým látkám.

Je zřejmé, že celý tento proces má obrovský vliv na lidské zdraví. Výhody vyplývající 
ze snížení chemických znečišťujících látek se týkají celkového snížení expozice nebezpečným 
látkám, v první řadě expozice člověka, vyplývající z konzumace mořských živočichů.

Tento návrh je omezen na stanovení NEK na úrovni Společenství. Specifická a dodatečná 
opatření k omezování znečišťování jsou ponechána členským státům, neboť ke splnění čl. 16 
odst. 6 a 8 musí být uplatňováno mnoho dalších platných aktů Společenství.

Navrženým nástrojem je směrnice stanovující cíle environmentální kvality, kterých má být 
dosaženo do roku 2015.

III. Posouzení

Pokud jde o dopady na odvětví, je třeba uvést několik skutečností. Olovo je považováno za 
nebezpečnou látku a jeho emise ve vodě by měly být co nejvíce sníženy. Odvětví rybolovu by 
mělo být podporováno všude tam, kde k tomuto snížení může přispět. Ve svém posouzení 
dopadu Komise naznačila (s. 53), že dioxiny, furany a PCB jsou historicky znečišťující látky 
a jsou odpovídajícím způsobem omezovány. Je těžké sdílet tento optimistický posudek 
vzhledem k tomu, že od roku 2001, kdy byla schválena strategie pro dioxiny, se neprojevil 
významný pokles jejich obsahu v rybách a zdá se, že zejména v Baltském moři je tento obsah 
neměnný. K tomu dochází možná v důsledku izolace těchto znečišťujících látek 
v sedimentech, které jsou pravidelně zadržovány. Proto jsou zřejmě oprávněné velké obavy 
z nebezpečí, které by pro vodní prostředí mohla znamenat nezákonná likvidace PCB.

Třetí skutečnost představuje navrhovaná omezení koncentrací hexachlorbenzenu, 
hexachlorbutadienu a rtuti v přirozené hmotnosti ryb, měkkýšů, korýšů a v jiné biotě.
Rozhodne-li se členský stát zavést přísnější normy v zájmu dosažení potřebné úrovně, jak je 
uvedeno v čl. 2 odst. 3, bude třeba tento krok sladit s dalšími členskými státy, které sdílejí 
stejné povodí. V případě nutnosti by měly tyto členské státy, zejména země ležící výše po 
proudu, přijmout stejné normy.
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POZMĚŇOVACÍ NÁVRHY

Výbor pro rybolov 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 7A (nový)

(7a) Některé látky jsou pro ryby velmi 
škodlivé, pokud jsou přítomny 
v povrchových vodách, a přesto nefigurují 
na seznamech norem environmentální 
kvality v oblasti vodní politiky. Jedná se 
především o PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-
4,4’-isopropylidendifenol. Komise v případě 
potřeby předloží návrhy na přijetí norem 
environmentální kvality v oblasti vodní 
politiky také pro tyto látky.

Odůvodnění

PCB, dioxiny, PFOS a 2,2’,6,6’-tetrabrom-4,4’-isopropylidendifenol vážně narušují životní 
prostředí a měly by být zahrnuty do seznamů látek, na které se uplatňují normy 
environmentální kvality.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 11A (nový)

(11) Olovo používané v rybářské výstroji 
pro rekreační i profesionální rybolov je 
zdrojem znečištění vody. Členské státy by 
měly za účelem snížení hladiny olova 
v rybolovných vodách vyzývat odvětví 
rybolovu k nahrazení olova méně 
nebezpečnými alternativami.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 11B (nový)

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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(11b) Polychlorované bifenyly (PCB) a 
dioxiny jsou dvěma skupinami 
perzistentních a bioakumulativních 
toxických látek. Obě skupiny představují 
značné nebezpečí pro lidské zdraví a životní 
prostředí a mají velmi negativní vliv na 
vodní druhy, tedy i na fungování odvětví 
rybolovu. Komise navíc při různých 
příležitostech zdůraznila, že je třeba tyto 
látky zařadit na seznam prioritních látek.
Tato směrnice by tedy měla upravovat 
jejich budoucí zařazení na seznam 
prioritních látek.

Pozměňovací návrh 4
ČL. 2 ODST. 3 PODODSTAVEC 2

Pro účely monitorování souladu s normami 
environmentální kvality pro látky uvedené 
v prvním pododstavci členské státy buď 
zavedou přísnější normu pro vodu, která 
nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, 
nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu.

Pro účely monitorování souladu s normami 
environmentální kvality pro látky uvedené 
v prvním pododstavci členské státy buď 
zavedou přísnější normu pro vodu, která 
nahradí normu uvedenou v části A přílohy I, 
nebo stanoví dodatečnou normu pro biotu.
Pokud je povodí na území několika 
členských států, měly by tyto členské státy 
v případě potřeby uplatňovat stejné normy.

Pozměňovací návrh 5
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Zařazení dioxinů a PCB

Nejpozději do 31. ledna 2008 předloží 
Komise podle článku 16 směrnice 
2000/60/ES návrh revize této směrnice, 
jehož cílem budezařazení dioxinů a PCB na 
seznam prioritních látek, které jsou 
stanoveny v příloze II a zahrnují 
odpovídající normy environmentální kvality 
v příloze I.
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