
AD\654947CS.doc PE 380.994v02-00

CS CS

EVROPSKÝ PARLAMENT
2004 «

«««

«
«
«««

«
«

« 2009

Výbor pro průmysl, výzkum a energetiku

2006/0129(COD)

1. 3. 2007

STANOVISKO
Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku

pro Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin

k návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální 
kvality v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 –2006/0129 (COD))

Navrhovatel: Paul Rübig



PE 380.994v02-00 2/12 AD\654947CS.doc

CS

PA_Legam



AD\654947CS.doc 3/12 PE 380.994v02-00

CS

STRUČNÉ ODŮVODNĚNÍ

Rámcová směrnice o vodě1, která byla přijata v roce 2000, stanovila strategii prevence a 
omezování chemického znečišťování vody. Pokud jde o povrchové vody, členské státy byly 
požádány, aby předcházely zhoršování kvality povrchových vod, do roku 2015 dosáhly cílů 
environmentální kvality a do roku 2025 zastavily/postupně odstranily vypouštění, emise a 
úniky „prioritních látek“ a „prioritních nebezpečných látek“. V té době však byly přesné 
definice „prioritních (nebezpečných) látek“ a environmentální kvality opomenuty. V roce 
2001 Komise částečně tento nedostatek napravila a definovala látky zvláštního zájmu2(33 
prioritních látek, z nichž 25 bylo potenciálně nebezpečných).

Tento návrh se snaží zaplnit zbývající mezeru definováním norem environmentální kvality 
(jak mezní hodnoty k zamezení krátkodobých nevratných důsledků, tak maximálního ročního 
průměru k zamezení dlouhodobých a chronických účinků), vytvořením seznamu pro kontrolu 
plnění cílů snížení a/nebo zastavení vypouštění, emisí a úniků látek zvláštního zájmu, a 
vytvořením seznamu 13 „prioritních nebezpečných látek.“

Navrhovatel tento návrh vítá. Voda je významným přírodním zdrojem pitné vody a je 
využívána v průmyslu i v zemědělství, a proto by měla být chráněna pro současné a budoucí 
použití. Očekává se, že tento návrh sníží náklady na čistění pitné vody a zvýší příležitosti pro 
průmyslové podniky zajišťující čistší technologie. Zrušením 5 starších směrnic tento návrh 
navíc sníží administrativní zátěž a zjednoduší právní předpisy, čímž přispěje k plnění cíle 
„lepší regulace“ v Evropské unii.

Zpravodaj se však domnívá, že tyto pozitivní aspekty by měly být vyváženy současnou 
obrovskou výzvou pro průmysl v důsledku nezbytných dalších investic.

Za prvé jsou v rámcové směrnici o vodě zvláštní ustanovení umožňující flexibilitu a odchylky 
od výše uvedených lhůt a environmentálních standardů z důvodů technické realizovatelnosti, 
nepřiměřených nákladů, přírodních podmínek a společensko-ekonomických potřeb. 
Předpokladem pro získání dvojího přínosu ze zlepšené ochrany a hospodářského rozvoje je 
další právní objasnění použití těchto ustanovení v rámci této směrnice.

Seznam prioritních látek navíc zahrnuje látky, které se vyskytují v přírodě. To představuje 
problém pro průmyslovou výrobu používající suroviny, které budou vždy obsahovat stopová 
množství těchto látek, z nichž se nakonec určitá část uvolní vlivem působení zákonů 
termodynamiky a v důsledku omezení daných dostupnými technickými možnostmi jejich 
snižování. Z tohoto důvodu musí být ve směrnici 96/61/ES posíleny odkazy na použití
nejlepší dostupné techniky.

Navrhovatel vítá, že návrh neobsahuje nová omezení emisí a poskytuje členským státům 
maximální flexibilitu při výběru prováděcích opatření k dosažení environmentálních cílů. 
Avšak ve výjimečných případech by nové opatření Společenství mohlo být užitečnější. 
Taková rozhodnutí by měla vycházet z rozsáhlých konzultací mezi Komisí, členskými státy a 

  
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 331, 15.12.2001, s. 1.
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zúčastněnými stranami. K tomuto účelu by mohl být použit postup stanovený v článku 12 
rámcové směrnice.

Ochrana a hospodářská činnost by měly být vyvážené. Z tohoto pohledu je vytvoření 
environmentálních norem kvality(NEK), které mají z hlediska přímého a nepřímého účinku 
ochrannou funkci, vítáno a přispěje jak ke splnění cílů ochrany, tak ke snížení zátěže 
členských států a hospodářství. Tam, kde tyto environmentální normy kvality(NEK) ještě 
nelze definovat, by se zvolená koncepce neměla opouštět.V těchto případech, a pokud 
příslušné látky vykazují schopnost bioakumulace, by se namísto zavedení NEK pro místa 
vystavená případnému riziku mělo provádět monitorování těchto látek, aby se zabránilo 
výraznému zhoršování, a přitom pokračovat v práci na všeobecných ochranných NEK. 
Nevyřešené otázky použití NEK pro sedimenty a biotu (faunu a floru) při sdruženém přístupu, 
zprostředkující charakter těchto NEK a nadřazenost koncepce všeobecných ochranných NEK 
vyžadují odpovídající úpravu návrhu této směrnice.

Navrhovatel nesouhlasí s absolutním zamezením zhoršování. To by přesahovalo koncepci 
zamezení zhoršování stavu vod stanovenou ve stávajících právních předpisech Společenství a 
znemožňovalo by to udržitelné vodní hospodářství. 

Navrhovatel vítá praktický přístup, který Komise ke stanovení jasných, harmonizovaných a 
závazných norem zvolila, aniž by tím došlo k narušení trhu. Ale týká se to i posouzení stavu 
kvality vody a použití přípustných maximálních koncentrací v rámci sdruženého přístupu v 
článku 10 rámcové směrnice o vodě. Pro oba případy existuje několik variant praktického 
použití, které mohou vést k různým výsledkům. Bez harmonizovaných a povinných metod 
nelze zavést rovné podmínky pro všechny. Zvláštní pozornost je třeba věnovat případům, 
v nichž pro navrhované NEK nejsou k dispozici analytické metody s dostatečně nízkými 
limity kvantifikace. 

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 Komisí1 Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh 1
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 

  
1 Dosud nezveřejněné v Úředním věstníku.
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směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize stávajících 
nástrojů spíše než zavádění nových omezení, 
která by mohla zdvojit stávající opatření.

odst. 6 směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize stávajících 
nástrojů spíše než zavádění nových omezení, 
která by mohla zdvojit stávající opatření.

Odůvodnění

Nemělo by se odkazovat obecně na článek 16, ale na článek 16 odst. 6, který jasně vyjadřuje 
potřebu nákladově efektivních a přiměřených opatření na snížení znečištění. Seznam látek v 
příloze I a II obsahuje v přírodě se vyskytující látky (např. kovy), jejichž stopová množství 
jsou všudypřítomná. Aby bylo požadované snížení proveditelné, je třeba tento aspekt 
zdůraznit.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Co se týče omezování emisí prioritních 
látek z bodových a difúzních zdrojů, jak 
uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 
2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je 
nákladově účinnější a přiměřenější, aby do 
programu opatření, který má být vypracován 
pro každé povodí v souladu s článkem 11
směrnice 2000/60/ES zahrnuly, je-li to 
nutné, vedle provádění jiných stávajících 
právních předpisů Společenství i vhodná 
omezující opatření.

(5) Co se týče omezování emisí prioritních 
látek z bodových a difúzních zdrojů, jak 
uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 
2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je 
nákladově účinnější a přiměřenější, aby do 
programu opatření, který má být vypracován 
pro každé povodí v souladu s články 10 a 11
směrnice 2000/60/ES, zahrnuly, je-li to 
nutné, vedle provádění jiných stávajících 
právních předpisů Společenství i vhodná 
omezující opatření.

Odůvodnění

Předmětem pozměňovacího návrhu je vyhnout se oslabení požadavku vyjádřeného v článku 10 
rámcové směrnice o vodě, který žádá mnohem přísnější kontrolu, než jsou nejlepší dostupné 
techniky, pokud je třeba vyhovět environmentálním normám kvality.

Pozměňovací návrh 3
BOD ODŮVODNĚNÍ 5A (nový)

(5a) Pokud členský stát nemůže sám vyřešit 
problém, který má vliv na vodní 
hospodářství, může ho oznámit Komisi v 
souladu s článkem 12 směrnice 
2000/60/ES. Členský stát by měl mít také 
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možnost tento problém oznámit, pokud se 
opatření Společenství zdá být nákladově 
efektivnější nebo vhodnější. V takovém 
případě by měla Komise zahájit výměnu 
informací se všemi členskými státy, a pokud 
se skutečně ukáže, že je opatření 
Společenství lepší variantou, Komise by 
měla zveřejnit zprávu a navrhnout opatření. 

Pozměňovací návrh 4
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

(9) Vodní prostředí může být poškozeno 
chemickým znečištěním krátkodobě i 
dlouhodobě, a proto by měly být základem 
pro stanovení NEK jak údaje o účincích 
akutních, tak i chronických. S cílem zajistit 
přiměřenou ochranu vodního prostředí a 
lidského zdraví by měly být stanoveny 
průměrné roční normy kvality na úrovni 
zajišťující ochranu před dlouhodobou 
expozicí a na ochranu před krátkodobou 
expozicí by měly být stanoveny maximální 
přípustné koncentrace.

(9) Vodní prostředí může být poškozeno 
chemickým znečištěním krátkodobě i 
dlouhodobě, a proto by měly být základem 
pro stanovení NEK jak údaje o účincích 
akutních, tak i chronických. S cílem zajistit 
přiměřenou ochranu vodního prostředí a 
lidského zdraví by měly být stanoveny 
průměrné roční normy kvality na úrovni 
zajišťující ochranu před dlouhodobou 
expozicí a na ochranu před krátkodobou 
expozicí by měly být stanoveny maximální 
přípustné koncentrace. Použití maximálních 
přípustných koncentrací podle sdruženého 
postupu stanoveného v článku 10 směrnice 
2000/60/ES, zacházení s krajními 
hodnotami a stanovení omezení emisí by 
měly být harmonizovány.

Odůvodnění

Maximální přípustné koncentrace mohou být snadno ovlivněny krajními hodnotami a 
nevztahují se k žádnému časovému období, ale mají odlišný charakter. Proto bude jakákoli 
snaha tyto hodnoty odhadnout nebo předvídat značně neobjektivní. Aby byly zajištěny rovné 
podmínky, je třeba vytvořit společná pravidla pro řešení těchto otázek.

Pozměňovací návrh 5
BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

(18a) Nařízení (ES) č. 1907/2006 
Evropského parlamentu a Rady ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, 
povolování a omezování chemických látek 
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(REACH) a zřízení Evropské agentury pro 
chemické látky1 stanoví přezkoumání, které 
má zhodnotit vhodnost kritérií pro určení 
látek, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické. Komise by měla 
v souladu s tím ihned změnit přílohu X 
směrnice 2000/60/ES, jakmile se změní
kritéria v nařízení (ES) č. 1907/2006.
______________
1 Úř. věst. L 396  30.12.2006, s.1

Odůvodnění

Kritéria pro stanovení PBT podle REACH byla shledána nedostatečnými. Jsou tak nepružná,
že nemohou být zjištěny téměř žádné látky PBT. Stejná kritéria byla bohužel použita při revizi 
přílohy X směrnice 2000/60/ES. Jakmile budou upravena kritéria pro PBT v rámci REACH, 
měla by Komise revidovat přílohu X.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 2 ODST. 2

2. Členské státy zajistí, na základě 
monitorování stavu vod prováděného 
v souladu s článkem 8 směrnice 
2000/60/ES, aby se koncentrace látek
uvedených v částech A a B přílohy I 
nezvyšovaly v sedimentech a v biotě.

2. Členské státy provádí monitorování 
koncentrací látek uvedených v částech A a 
B přílohy I v biotě, sedimentech a 
rozptýlených pevných látkách, pokud tyto 
látky vykazují v uvedených prostorech 
významnou schopnost akumulace a pokud 
environmentální normy kvality pro vodní 
fázi uvedené v částech A a B přílohy I 
dostatečně nechrání organismy před 
druhotnou otravou nebo bentickými 
organismy. Členské státy zajistí, že se 
koncentrace monitorovaných látek výrazně 
nezvýší během období revize plánu správy 
povodí stanoveného v čl. 13 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES.
Členské státy v každém případě monitorují 
koncentrace hexachlorbenzenu, 
hexachlorbutadienu a methylrtuti.

Odůvodnění

Všeobecné ochranné normy environmentální kvality (NEK) pro vodní fázi odpovídají zásadě 
obezřetnosti a udržují náklady na monitorování a soulad na nízké úrovni. Pokud takové NEK 
nejsou k dispozici, ze stejného důvodu, který je vyjádřen výše, použije se zákaz 
„významného“ znečištění (vzestupný trend), zatímco jsou monitorovány koncentrace 
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prioritních látek v sedimentech, biotě a rozptýlených pevných látkách. „Absolutní“ zákaz 
znečištění by činil udržitelné nakládání s vodou nereálné a neuvažují s ním ani platné právní 
předpisy nebo rámcová směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 7
ČL. 2 ODST. 4A (nový)

4a. Normy environmentální kvality, na 
které se vztahují odstavce 1 až 3, nejsou 
dotčeny požadavky směrnice Rady 98/83/ES 
nebo článku 7 směrnice 2000/60/ES 
o vodních útvarech využívaných k odběru 
pitné vody, které mohou být přísnější.

Odůvodnění

Je důležité uvést preambule, které stanoví, že normy environmentální kvality nejsou dotčeny 
specifické požadavky Společenství týkající se vody určené k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 2 ODST. 5

5. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit povinné 
metody výpočtu uvedené ve druhém 
odstavci bodu 3 části C přílohy I této 
směrnice.

5. Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES stanoví do dvou let od 
vstupu této směrnice v platnost povinné 
metody výpočtu alespoň pro látky uvedené v 
části C přílohy I této směrnice.

Odůvodnění

Aby se zachovala stejná úroveň ochrany a zabránilo se narušení hospodářské soutěže ve 
všech členských státech, je nutná povinná metodologie. K doplnění příslušného ustanovení čl. 
8 odst. 3 směrnice 2000/60/ES se zavádí pevný časový rámec.

Pozměňovací návrh 9
ČL. 3 ODST. 1

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.

1. Členské státy určí přechodné oblasti 
překračování, kde koncentrace jedné nebo 
více znečišťujících látek mohou překročit 
příslušné normy environmentální kvality, 
pokud nedojde k ústupkům při souladu
zbývajícího útvaru povrchových vod 
s těmito normami.
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Odůvodnění

Je třeba jasně vyjádřit, že dodržení cílů směrnice 2000/60/ES má přednost. Formulace 
„nedojde k ústupkům“ je v obdobném pravidle čl. 4 odst. 8 této směrnice.

Pozměňovací návrh 10
ČL. 4 ODST. 1

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) 
č. 166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území.

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) 
č. 166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území, včetně zdroje 
emisí, vypouštění a úniků a příslušných 
map.
Členské státy uvedou v soupisu veškerá 
kontrolní opatření, která učinily 
v souvislosti s těmito emisemi, vypouštěním 
a úniky prioritních látek a znečišťujících 
látek.

Odůvodnění

Mělo by být jasně řečeno, že soupis uvede zdroje emisí, vypouštění a úniků prioritních látek a 
jiných znečišťujících látek. Tyto zdroje by měly být popsány, aby bylo dosaženo větší 
průhlednosti.

Pokud jde o závazky členských států týkající se omezení nebo zastavení emisí, vypouštění a 
úniků prioritních látek, jak je uvádí čl. 4 odst. 1 písm. a) bod iv) směrnice 2000/60/ES, měly 
by členské státy zahrnout informaci o takových opatřeních do svého soupisu.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 4 ODST. 2 PODODSTAVEC 2A (nový)

Při přípravě soupisů mohou členské státy 
použít informace o emisích, vypouštěních a 
únicích, které byly shromažďovány od 
vstupu směrnice 2000/60/ES v platnost, za 
předpokladu, že tyto informace splňují 
stejné kvalitativní požadavky, jaké se 
vztahují na informace uvedené v odstavci 1.
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Odůvodnění

Členským států by mělo být povoleno použít informace získané z dřívějších opatření. Při 
hodnocení pokroku by měla Komise vzít tyto dodatečné informace v úvahu. 

Pozměňovací návrh 12
ČL. 4 ODST. 5 PODODSTAVEC 1A (nový)

Při ověřování vezme Komise v úvahu:
- technickou realizovatelnost a 
přiměřenost;
- použití nejlepší dostupné techniky;
- existenci přirozených koncentrací pozadí.

Odůvodnění

Při hodnocení pokroku členských států v plnění cíle čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) směrnice 
2000/60/ES Komise zohlední podmínky, které omezují rozsah působnosti možných opatření.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 4 ODST. 6A (nový)

6a. Pokud jsou opatření k dosažení cíle 
uvedeného v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) 
směrnice 2000/60/ES technicky 
neproveditelná nebo neúměrně drahá, 
může členský stát použít příslušná 
ustanovení čl. 4 odst. 4 a 5 této směrnice.

Odůvodnění

Toto znění vysvětluje použití čl. 4 odst. 4 a 5 směrnice 2000/60/ES k dosažení cíle uvedeného 
v čl. 4 odst.1 písm. a) bodu iv) této směrnice.

Pozměňovací návrh 14
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4 a
Nová omezení emisí Společenství 

1. Pokud podle čl. 12 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES oznámí členský stát problém, 
který nelze řešit na úrovni členského státu, 
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nebo oznámí, že se opatření Společenství 
zdají být nákladově efektivnějším a 
vhodnějším způsobem řešení, Komise 
zorganizuje výměnu informací se všemi 
členskými státy a příslušnými zúčastněnými 
stranami, aby se posoudilo, zda je opatření 
Společenství nutné nebo by bylo úspornější 
a vhodnější, a zveřejní o tom zprávu, kterou 
předloží Evropskému parlamentu a Radě.
2. Pokud zpráva Komise 1 potvrdí potřebu
nebo úspornost nebo vhodnost činnosti 
Společenství, Komise navrhne do dvou let 
od zveřejnění zprávy přiměřená opatření.

Odůvodnění

Rozhodnutí Komise nenavrhovat nová omezení emisí Společenství podle čl. 16 odst. 6 
směrnice 2000/60/ES uvedená v této směrnici lze jen uvítat. Nicméně postup uvedený v článku 
12 směrnice 2000/60/ES je další možností v případě zvláštních problémů. Tento pozměňovací 
návrh tuto možnost zdůrazňuje a specifikuje uvedený postup. Tento pozměňovací návrh 
zdůrazňuje tuto možnost volby a specifikuje uvedený postup.
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