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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 62
Název směrnice

Návrh
SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY 
o ochraně podzemních vod proti znečištění

Návrh

SMĚRNICE EVROPSKÉHO 
PARLAMENTU A RADY 

o ochraně podzemních vod proti znečištění 
a zhoršování stavu

Or. de

Odůvodnění

Nová směrnice jde nad rámec článku 17 směrnice 2000/60/ES a obsahuje také ustanovení, 
které staví na pokroku dosaženém na základě směrnice 80/68/EHS v podzemních vodách, jejíž 
platnost skončí nejpozději v roce 2013, a jeho zachování s cílem předcházet nebo omezit 
vypouštění nebezpečných látek. Kromě toho je cílem nejen prevence znečištění, ale zejména 
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předcházení zhoršování stavu podzemních vod způsobeného dalším vypouštěním.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 63
Bod odůvodnění 1

(1) Podzemní vody jsou cenným přírodním 
zdrojem, který by měl být jako takový 
chráněn před znečištěním.

(1) Podzemní vody jsou cenným přírodním 
zdrojem, který by měl být jako takový 
chráněn před znečištěním.

To je důležité zejména z hlediska 
ekosystémů závislých na podzemních 
vodách a při využívání podzemních vod 
k zásobování vodou pro lidskou spotřebu.

Or. nl

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 64
Bod odůvodnění 1 a (nový)

(1a) Podzemní vody je nutno chránit tak,
aby bylo možno získat kvalitní pitnou vodu 
jednoduchou úpravou, jak je uvedeno 
v cílech stanovených v čl. 7 odst. 2 a 3 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer a Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 65
Bod odůvodnění 1 a (nový)

(1a) Množství podzemních vod v čistém 
stavu v Evropě rychle ubývá, což ohrožuje 
zásobování budoucích generací přírodní 
pitnou vodou a hrozí nenávratnou ztrátou 
přírodního dědictví a přírodních krás.
Aby bylo možno do této směrnice 
zapracovat kritéria týkající se kvality 
ekosystému podzemních vod a ustanovení 
na ochranu ekosystémů podzemních vod 
před zhoršováním stavu, je zapotřebí 
provést další výzkum.
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Or. en

Odůvodnění

Přírodní zásobu podzemních vod je nutno chránit také jako ekosystémy. Ochrana podzemních vod 
by se neměla omezovat na dobrý chemický stav podzemních zdrojů, ale je nutno také předejít ztrátě 
funkčnosti tohoto zdroje a zachovat různorodost ekosystémů, a to jak v podpovrchovém rezervoáru, 
tak i v nadložních vrstvách.

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 66
Bod odůvodnění 3

(3) V zájmu ochrany životního prostředí 
a zdraví lidí by se měla koncentrace 
škodlivých znečišťujících látek 
v podzemních vodách snížit, nebo by se jí 
mělo zabránit a předcházet.

(3) V zájmu ochrany životního prostředí 
a zdraví lidí se musí škodlivá koncentrace 
znečišťujících látek v podzemních vodách 
snížit, nebo se jí musí zabránit a předcházet.

Hlavními zdroji znečištění podzemních vod 
jsou odpady, emise, zemědělství a doprava. 
Tyto oblasti jsou nyní z větší části 
regulovány právními předpisy ES. Ochranu 
podzemních vod je nutno zajistit na základě 
jednotných norem pro všechny tyto oblasti.

Or. de

Odůvodnění

Ochranu podzemních vod je nutno zajistit standardními ustanoveními v jiných právních 
předpisech ES nebo EU týkajících se vody zejména proto, aby se předešlo duplikaci. 
Při vytváření těchto ustanovení musí sama EU uplatňovat zásadu předběžné opatrnosti, 
tj. snažit se o co nejvyšší úroveň ochrany podzemních vod. Jinak nebudou členské státy 
schopny zaručit dosavadní vysokou kvalitu podzemních vod a pitné vody. Směrnice ES o 
skládkách a její prováděcí pravidla tuto úroveň ochrany neposkytují.
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 67
Bod odůvodnění 3 a (nový)

(3a) Útvary podzemních vod by měly být 
chráněny, aby bylo možno zajistit 
životaschopnost evropského zemědělství, 
které představuje základní nástroj v boji 
proti rozšiřování pouště (dezertifikaci). 
Podzemní zvodnělé vrstvy vod je nutno 
chránit před budoucím nadměrným 
využíváním, které může způsobit jejich 
znečištění, drasticky omezit jejich průtok 
a dokonce vést k jejich vymizení.

Or. es

Odůvodnění

Aby bylo možno včas podniknout patřičné kroky v případě, že se množství vody významně 
sníží nebo dojde k jejímu vyššímu znečištění, je zapotřebí zvodnělé vrstvy důkladně 
monitorovat. Nesmí dojít k ukončení zavlažování, protože by to vedlo ke ztrátě povrchové 
vegetace, která hraje zásadní úlohu při boji proti dezertifikaci. Proto je potřeba učinit kroky 
na ochranu před nadměrným využíváním rezervoárů vody.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 68
Bod odůvodnění 4

(4) Směrnice 2000/60/ES Rady ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, obsahuje rozsáhlá ustanovení 
pro ochranu a zachování podzemních vod. 
Podle článku 17 této směrnice je nutno vydat 
opatření k tomu, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod, včetně 
kritérií pro posuzování dobrého 
chemického stavu, kritérií pro zjištění 
významných a trvale vzrůstajících trendů 
i kritérií pro stanovení východisek ke změně 
situace.

(4) Směrnice 2000/60/ES Rady ze dne 
23. října 2000, kterou se stanoví rámec 
pro činnost Společenství v oblasti vodní 
politiky, obsahuje rozsáhlá ustanovení 
pro ochranu a zachování podzemních vod. 
Podle článku 17 této směrnice je nutno vydat 
opatření k tomu, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod. Tato 
opatření jsou zaměřená na dosažení 
dobrého chemického stavu podzemních vod 
v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b).
V souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b) musejí 
členské státy i) provést opatření, která by 
zabránila či omezila zhoršování stavu všech 
útvarů podzemních vod a ii) chránit, 
rozšiřovat a obnovovat všechny útvary 
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podzemních vod s cílem dosáhnout dobrého 
stavu podzemních vod.

Or. da

Odůvodnění

Zmínka Komise o ustanoveních rámcové směrnice týkající se vody překrucuje požadavky 
směrnice ohledně přijetí konkrétních opatření k zabránění a omezení znečišťování 
podzemních vod. Článek 17 rámcové směrnice o vodě zní: „Evropský parlament a Rada 
musejí přijmout konkrétní opatření k zabránění a omezení znečišťování podzemních vod. Tato 
opatření se budou zaměřovat na dosažení dobrého chemického stavu podzemních vod v 
souladu s čl. 4 odst. 1 písm. b)…“
Návrh směrnice Komise obsahuje tento zavádějící popis článku 17 směrnice týkající se vody: 
„Evropský parlament a Rada musejí přijmout konkrétní opatření k zabránění a omezení 
znečišťování podzemních vod stanovením společných kritérií týkajících se dobrého 
chemického stavu a trendů s ohledem na kvalitu“.
V návrhu Komise je proto definice společných kritérií týkajících se dobrého chemického stavu 
a trendů s ohledem na kvalitu totéž jako konkrétní opatření k zabránění a omezení 
znečišťování podzemních vod, což jsou samozřejmě dvě různé věci.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 69
Bod odůvodnění 4

Směrnice 2000/60/ES Rady ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 
obsahuje rozsáhlá ustanovení pro ochranu 
a zachování podzemních vod. Podle článku 
17 této směrnice je nutno vydat opatření 
k tomu, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod, včetně 
kritérií pro posuzování dobrého chemického 
stavu, kritérií pro zjištění významných 
a trvale vzrůstajících trendů i kritérií 
pro stanovení východisek ke změně situace.

Směrnice 2000/60/ES Rady ze dne 23. října 
2000, kterou se stanoví rámec pro činnost 
Společenství v oblasti vodní politiky, 
obsahuje rozsáhlá ustanovení pro ochranu 
a zachování podzemních vod. Podle článku 
17 této směrnice je nutno vydat opatření 
k tomu, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod, včetně 
kritérií pro posuzování dobrého chemického 
stavu, kritérií pro zjištění významných 
a trvale vzrůstajících trendů i kritérií 
pro stanovení východisek ke změně situace. 
Je rovněž nutno stanovit kritéria hodnocení 
účinku, který by mohlo mít snížení 
množství vody v rezervoárech na životní 
prostředí. Podle článku 8 směrnice 
2000/60/ES je nutno sledovat kvantitativní 
stav útvarů vod.

Or. es
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Odůvodnění

Při hodnocení kvality podzemních vod nelze nepřihlížet k jakémukoli snížení množství vody, 
protože toto snížení vede ke vzestupu koncentrace přirozených znečišťujících látek, jako jsou 
sulfáty. Tento návrh směrnice je vzhledem ke sledování množství podzemních vod, jak to 
požaduje článek 8 rámcové směrnice o vodě, poměrně neurčitý.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 70
Bod odůvodnění 5 

Nahrazuje pozměňovací návrh 5, který předložila zpravodajka 

(5) Pro určení kritérií pro hodnocení 
chemického stavu útvarů podzemních vod je 
nutné stanovit normy kvality, mezní hodnoty 
a metody vyhodnocování.

(5) Pro určení a popis chemického stavu 
podzemních vod a útvarů podzemních vod je 
nutné stanovit normy kvality podzemních 
vod a metody vyhodnocování v souladu 
s jednotnými normami. Minimální normy 
ochrany podzemních vod v Evropské unii 
by však měly být takové, aby na jejich 
základě nedocházelo k deformaci 
hospodářské soutěže.
Opatření na dosažení dobré kvality 
podzemních vod si budou vyžadovat 
podstatné investice. Tam, kde to je vhodné, 
by měly příslušné finanční mechanizmy 
vytvářené podle nového finančního výhledu 
poskytovat pomoc těm, kteří musí počítat 
s těmito dodatečnými náklady.

Or. de

Odůvodnění

nemění se

Pozměňovací návrh, který přeložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 71
Bod odůvodnění 5

(5) Pro určení kritérií pro hodnocení 
chemického stavu podzemních vod je nutné 
stanovit normy kvality, mezní hodnoty 

(5) Pro určení a popis chemického stavu 
podzemních vod je nutné transparentním 
způsobem stanovit normy kvality 
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a metody vyhodnocování. podzemních vod a metody vyhodnocování. 
Přitom je nutno stanovit vhodné minimální 
normy, aby bylo zajištěno, že v Evropské 
unii nedochází k deformaci hospodářské 
soutěže.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 72
Bod odůvodnění 5

(5) Pro určení kritérií pro hodnocení 
chemického stavu podzemních vod je nutné 
stanovit normy kvality, mezní hodnoty 
a metody vyhodnocování.

(5) Pro určení kritérií pro hodnocení 
chemického stavu podzemních vod je nutné 
stanovit normy kvality a metody 
vyhodnocování.

Or. da

Odůvodnění

Je zcela absurdní hovořit o hraničních hodnotách znečištění podzemních vod. Podzemní vody 
jsou znečištěny už v okamžiku, kdy lze aktivní látky v podzemních vodách měřit. Jelikož se 
měřící metody neustále vyvíjejí a zlepšují, není potřeba stanovovat pevné hraniční hodnoty 
znečištění podzemních vod, ale měření by měla být založena na minimálních měřitelných 
hodnotách.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 73
Bod odůvodnění 5 a (nový) 

Nahrazuje bod odůvodnění 6, který předložila zpravodajka 

(5a) Ochrana podzemních vod může 
v některých oblastech vyžadovat změnu 
zemědělských/lesnických postupů, což může 
vést ke ztrátě příjmu. Této otázce je potřeba 
se věnovat při vypracovávání plánů rozvoje 
venkova podle reformované SZP.

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 74
Bod odůvodnění 6

(6) Je třeba stanovit kritéria pro zjišťování 
všech významných nebo trvale vzrůstajících 
trendů koncentrace škodlivých látek a 
pro určení východiska ke změně trendu 
s přihlédnutím k pravděpodobnosti výskytu 
nežádoucích účinků na přidružené vodní 
ekosystémy nebo na závislé terestrické 
ekosystémy.

vypouští se

Or. da

Odůvodnění

Jakmile se zjistí nadměrné znečištění podzemních vod, je nutno podniknout kroky ke sledování 
zdrojů znečištění. Není přípustné, aby se předtím, než se přijmou kroky ke sledování zdrojů 
znečištění, muselo čekat na další zvýšení znečištění. 

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 75
Bod odůvodnění 7a (nový)

Nahrazuje pozměňovací návrh 8, který předložila zpravodajka

Je třeba objasnit, vypouštění kterých látek 
je třeba zabránit či omezit se zvláštním 
zřetelem k vědeckým poznatkům týkajícím 
se problematických látek, např. endokrinně 
aktivních látek (1).
(1) K tomuto bodu viz usnesení Evropského 
parlamentu ze dne 20. října 1998 týkající se 
chemických látek způsobujících endokrinní 
poruchy (Úř. věst. C 341, 9. 11. 1998, s. 37) 
a usnesení ze dne 26. října 2000 ke sdělení 
Komise o strategii Společenství týkající se 
látek, o nichž existuje domněnka, že 
poškozují hormonální systém člověka 
a divoce žijících zvířat (Úř. věst. C 197, 
12. 7. 2001, s. 409).

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 76
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(7a) V souladu s čl. 11 odst. 3 písm. f) 
směrnice 2000/60/ES by se uchovávání 
a získávání podzemních vod mělo považovat 
za přípustnou praxi vyžadující povolení 
a uznávat jako cenná metoda hospodaření 
s vodními zdroji.

Or. en

Odůvodnění

V kritériích pro dobrý chemický je v případě dusičnanů uvedeno 50 mg/l a v případě pesticidů 
0,1 µg/l. Kromě toho je prostřednictvím odkazu na rámcovou směrnici o vodách stanoveno, že 
kvalita podzemních vod nesmí ovlivňovat ekologickou kvalitu povrchových vod. Tento pozměňovací
návrh vytváří spojitost mezi využíváním podzemních vod jako zásobníku pitné vody a kritéria 
pro hodnocení dobrého chemického stavu podzemních vod.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson

Pozměňovací návrh 77
Bod odůvodnění 7 a (nový)

(7a) V souladu s čl. 11 odst. 3 písm. f) 
směrnice 2000/60/ES by se uchovávání 
a získávání podzemních vod mělo považovat 
za přípustnou praxi vyžadující povolení 
a uznávat jako cenná metoda hospodaření 
s vodními zdroji.                                                    
(netýká se českého znění)

Or. en

Odůvodnění

Umělé doplňování zásob podzemních vod je praxe široce používaná v celé Evropě. Tento bod 
odůvodnění má za cíl zajistit, aby bylo umělé doplňování zásob v rezervoárech podzemních vod 
potvrzeno jako metoda udržitelného hospodaření s vodními zdroji. Kromě toho doplňuje článek 6 
této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 78
Bod odůvodnění 7 a (nový)



EP 350.247v01 10/95 AM\550205CS.doc
Externí překlad

CS

(7a) Členské státy by měly pokud možno 
využívat stávající statistické postupy, pokud 
odpovídají mezinárodním normám 
a přispívají k dlouhodobé srovnatelnosti 
výsledků sledování mezi členskými státy.

Or. nl

Odůvodnění

Je potřeba soustředit pozornost a snahu na dosažení těchto cílů. Je nutno se vyhnout zbytečné 
byrokracii jako např. dvojímu provádění statistických postupů.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 79
Článek 1

Tato směrnice stanovuje konkrétní opatření 
uvedená v čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 
2000/60/ES, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod. Tato opatření 
se týkají zejména:

Tato směrnice stanovuje konkrétní opatření 
uvedená v čl. 17 odst. 1 a 2 směrnice 
2000/60/ES, aby se zabránilo či omezilo 
znečišťování podzemních vod. Tato opatření 
se týkají zejména: 

a) hodnotících kritérií dobrého chemického 
stavu podzemních vod a

a) hodnotících kritérií dobrého chemického 
stavu podzemních vod,

b) kritérií pro zjišťování a změnu 
významných a trvale vzrůstajících trendů 
a pro určení východisek ke změně trendů.

b) kritérií pro zjišťování a změnu 
významných nebo a vzrůstajících trendů 
a pro určení východisek ke změně trendů a

Tato směrnice obsahuje také požadavek 
zabránit nepřímému vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod 
a toto vypouštění omezit.

c) požadavku zabránit nepřímému 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod a toto vypouštění 
omezit.

Or. nl

Odůvodnění

Stanovení požadavků týkajících se nepřímého vypouštění znečišťujících látek je jedním 
z hlavních cílů této směrnice a je potřeba jim dát stejnou váhu jako cílům uvedeným 
v pododstavcích a) a b).

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 80
Čl. 1 odst. 2
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Tato směrnice obsahuje také požadavek 
zabránit nepřímému vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod 
a toto vypouštění omezit.

Tato směrnice vymezuje požadavek uvedený
v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 
2000/60/ES o zabránění a omezení 
nepřímého vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Nepřímé vypouštění je nový pojem, který je potřeba zavést. V rámcové směrnici o vodě je použit 
pouze obecný pojem vypouštění a specifický pojem přímé vypouštění.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 81
Čl. 1 odst. a)

a) hodnotících kritérií dobrého chemického 
stavu podzemních vod a

a) kritéria pro hodnocení podzemních vod 
bez nadměrného znečištění a

Or. da

Odůvodnění

Je nezbytné, aby bylo možno podzemní vody hodnotit jako čisté, tj. prosté znečištění látkami, 
které lze připsat působení lidí. To se týká např. pesticidů, dusíku a dalších látek cizích 
životnímu prostředí, které se zaznamenávají v podzemních vodách a které pocházejí ze 
zemědělské či průmyslové činnosti. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 82
Čl. 1 odst. b)

b) kritérií pro zjišťování a změnu 
významných a trvale vzrůstajících trendů 
a pro určení východisek ke změně trendů.

b) kritérií pro stanovení opatření 
na monitorování zdrojů znečištění poté, co 
se zjistilo nadměrné znečištění podzemních 
vod.

Or. da

Odůvodnění

Jakmile se zjistí nadměrné znečištění podzemních vod, je nutno podniknout kroky ke sledování 
zdrojů znečištění. Není přípustné, aby se předtím, než se přijmou kroky ke sledování zdrojů 
znečištění, muselo čekat na další zvýšení znečištění. 
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Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 83
Čl. 1 odst. 2

Tato směrnice obsahuje také požadavek 
zabránit nepřímému vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod 
a toto vypouštění omezit.

Tato směrnice vymezuje požadavek 
stanovený v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) 
směrnice 2000/60/ES na zabránění 
a omezení vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod a na zabránění 
zhoršování stavu všech útvarů podzemních 
vod.

Or. en

Odůvodnění

Tato směrnice by neměla zavádět nový pojem „nepřímého vypouštění“. V rámcové směrnici o vodě 
se rozlišuje pouze mezi obecným případem „vypouštění“ a konkrétním případem „nepřímého 
vypouštění“ znečišťujících látek do podzemních vod. 

Tato směrnice by měla ujasnit povinnosti uvedené v rámcové směrnici o vodě, které se týkají látek, 
jejich vypouštění se má „zabránit“ a „omezit“, a stanovit opatření na dodržování těchto požadavků 
v případě významných evropských znečišťovatelů. Měla by také objasnit povinnosti obsažené 
v rámcové směrnici o vodě, které mají zabránit zhoršování chemického stavu podzemních vod. 
Zatímco někteří tuto povinnost chápou jako udržení statu quo, jiní ji chápou jako povinnost zabránit 
tomu, aby nedošlo ke změně chemického stavu podzemních vod z dobrého na špatný. 

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 84
Čl. 1 odst. 2

Tato směrnice obsahuje také požadavek 
zabránit nepřímému vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod 
a toto vypouštění omezit.

(ba) stanovení souboru opatření, která 
musejí členské státy přijmout k zabránění 
a omezení nepřímého vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod. 

Or. en
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Pozměňovací návrh, který předložily Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Pozměňovací návrh 85
Čl. 1 odst. 2 a (nový)

Tato směrnice, která navazuje na směrnici 
2000/60/ES, předpokládá, že členské státy 
a úřady odpovědné za udržitelné 
hospodaření s vodními zdroji přijmou 
veškerá nezbytná opatření ke zjištění 
a přezkoumání stavu podzemních vod. Tato 
opatření stanovená v přílohách IV a V 
směrnice 2000/60/ES zahrnují zjištění 
polohy a hranic útvarů podzemních vod, 
jejich geologických a hydrologických 
vlastností, možnosti doplňování zásob 
a rekuperace, stanovení plochy povodí, míst 
odběru vody a rizik nadměrného využívání 
a znečištění.

Or. es

Odůvodnění

Jelikož tento návrh navazuje na směrnici 2000/60/ES, je nutno jasně stanovit, že k náležité 
ochraně podzemních vod jsou zapotřebí některé z nástrojů rámcové směrnice. 

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 86
Čl. 2 odst. 1

1. „Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky 
v podzemních vodách, při jejímž překročení 
je nutné označit stav příslušného útvaru 
nebo příslušných útvarů podzemních vod 
jako špatný chemický stav.

vypouští se

Or. en



EP 350.247v01 14/95 AM\550205CS.doc
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Není nutno zavádět nový pojem „mezní hodnoty“, který se neliší od „normy kvality“. 

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 87
Čl. 2 bod 1

„Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky
v podzemních vodách, při jejímž překročení 
je nutné označit stav příslušného útvaru 
nebo příslušných útvarů podzemních vod 
jako špatný chemický stav.

1. „Normami na kvalitu podzemních vod“ 
se rozumějí normy kvality životního 
prostředí vyjádřené jako hodnoty 
koncentrace konkrétní škodlivé látky či 
skupiny škodlivých látek nebo jako 
ukazatelé zhoršování stavu podzemních 
vod, které by neměly být překročeny, má-li 
být chráněno lidské zdraví a životní 
prostředí, a které představují dělící čáru 
mezi dobrým a špatným chemickým stavem. 

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 88
Čl. 2 odst. 1

1. „Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky v podzemních 
vodách, při jejímž překročení je nutné 
označit stav příslušného útvaru nebo 
příslušných útvarů podzemních vod jako 
špatný chemický stav. 

1. „Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky v podzemních 
vodách, založená na přirozené koncentraci, 
při jejímž překročení je nutné označit stav 
příslušného útvaru nebo příslušných útvarů 
podzemních vod jako špatný chemický stav. 

Or. nl

Odůvodnění

Ve výkladu pojmu se nevyskytuje zmínka o koncentracích přirozeně se vyskytujících látek. 
Jestliže se jistá látka vyskytuje ve vodním útvaru přirozeně, tento vodní útvar by se neměl 
označit za útvar, který má „špatný chemický stav“.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 89
Čl. 2 bod 1

1. „Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky v podzemních 

1. „Mezní hodnotou“ se rozumí hranice 
koncentrace znečišťující látky v podzemních 
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vodách, při jejímž překročení je nutné 
označit stav příslušného útvaru nebo 
příslušných útvarů podzemních vod jako 
špatný chemický stav. 

vodách, při jejímž překročení je nutné 
označit stav příslušného útvaru nebo 
příslušných útvarů podzemních vod jako 
špatný chemický stav, pokud byly zároveň 
překročeny geogenní koncentrace pozadí.

Or. de

Odůvodnění

Překročení mezních hodnot nemůže vyústit ve špatný stav útvarů podzemních vod, pokud není 
překročena koncentrace pozadí přirozeně se vyskytující znečišťující látky. 

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 90
Čl. 2 odst. 2

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi 
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality a mezními hodnotami.

2. „nadměrným znečištěním“ se rozumí 
zachycení látek, které se v podzemních 
vodách přirozeně nevyskytují a jež do nich 
pronikly přes vrchní vrstvu zeminy jako 
výsledek působení lidí.

Or. da

Odůvodnění

Stejné odůvodnění jako u čl. 1 písm. b).

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 91
Čl. 2 odst. 2

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi 
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality a mezními hodnotami.

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky, které ohrožuje dosažení cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 1 a článku 7 
směrnice 2000/60/ES.
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Or. en

Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly nalezeny čisté nebo skoro čisté podzemní vody, které by požívaly zvláštní 
ochrany. Stanovení vysoké úrovně chemického stavu čistých podzemních vod by tuto ochrano 
poskytlo tím, že by bylo možné se zaměřit na zbývající neznečištěné útvary podzemních vod v 
Evropě. Většinou bude vysoká úroveň chemického stavu podzemních vod zjištěna v oblastech, které 
jsou již chráněny na základě právních předpisů EU (směrnice týkající se biotopů, ptáků, pitné 
vody). Proto to nebude představovat závažné další zatížení členských států, ale spíše záruku 
důslednosti a integrace stávajících politik EU. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 92
Čl. 2 odst. 2

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi 
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality a mezními hodnotami.

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky, které ohrožuje dosažení cílů 
stanovených v čl. 4 odst. 1 a článku 7 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Výsledkem „významných trendů“ vzhledem k životnímu prostředí by měl být spíš text než měření, 
která nemusejí patřičně zohledňovat klíčové cíle.

Pozměňovací návrh, který předložila Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 93
Čl. 2 odst. 2

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi 
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
a ekologicky významné zvýšení koncentrace 
znečišťující látky v podzemních vodách. 
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kvality a mezními hodnotami.

Or. en

Odůvodnění

Může být bezpečně zjištěno, že v podzemních vodách dochází k vzestupnému trendu výskytu 
znečišťujících látek, z hlediska životního prostředí to však mít význam. Návrh Komise stanovit 
datum, s nímž se budou trendy porovnávat, by vyloučil možnost hodnotit trendy výskytu 
znečišťujících látek, které se na začátku monitorovacího programu nesledovaly, ale byly zjištěny 
později. To by vedlo k neúplné ochraně životního prostředí.

Předkládaný pozměňovací návrh požaduje, aby členské státy zaměřily své úsilí na změnu trendů,
které by mohly mít závažné ekologické následky. Pozměňovací návrh proto zajišťuje poměrný 
přístup, který je efektivní z hlediska životního prostředí i z hlediska vynaložených prostředků. 

V příslušné příloze bude nutno stanovit východisko pro změnu trendu.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez 

Pozměňovací návrh 94
Čl. 2 odst. 2 

„významnými a trvale vzrůstajícími trendy“ 
se rozumí jakékoli statisticky významné 
zvýšení koncentrace znečišťující látky 
ve srovnání s koncentracemi naměřenými 
na začátku monitorovacího programu 
uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality a mezními hodnotami.

„významnými a trvale vzrůstajícími trendy“ 
se rozumí jakékoli statisticky a ekologicky
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky v podzemních vodách.

Or. en

Odůvodnění

Může být bezpečně zjištěno, že v podzemních vodách dochází k vzestupnému trendu výskytu 
znečišťujících látek, z hlediska životního prostředí to však mít význam. Návrh Komise stanovit 
datum, s nímž se budou trendy porovnávat, by vyloučil možnost hodnotit trendy výskytu 
znečišťujících látek, které se na začátku monitorovacího programu nesledovaly, ale byly zjištěny 
později. To by vedlo k neúplné ochraně životního prostředí.

Předkládaný pozměňovací návrh požaduje, aby členské státy zaměřily své úsilí na změnu trendů, 
které by mohly mít závažné ekologické následky. Pozměňovací návrh proto zajišťuje poměrný 
přístup, který je efektivní z hlediska životního prostředí i z hlediska vynaložených prostředků. 
V příslušné příloze bude nutno stanovit východisko pro změnu trendu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 95
Čl. 2 bod 2

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi 
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality a mezními hodnotami.

2. „významnými a trvale vzrůstajícími 
trendy“ se rozumí jakékoli statisticky 
významné zvýšení koncentrace znečišťující 
látky ve srovnání s koncentracemi
naměřenými na začátku monitorovacího 
programu uvedeného v článku 8 směrnice 
2000/60/ES, která se zabývá normami 
kvality podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o redakční úpravu, která nahrazuje pojem „mezní hodnoty“ standardním pojmem 
„normy kvality podzemních vod“, viz zprávu paní Klaßové.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 96
Čl. 2 odst. 3

3. „nepřímým vypouštěním do podzemních 
vod“ se rozumí vypouštění znečisťujících 
látek (do podzemních vod), které prošly 
filtrací půdou nebo půdním podložím.

3. „vysokou úrovní chemického stavu“ 
útvaru podzemních vod se rozumí chemické 
složení útvaru podzemních vod, který 
nedoznal žádných nebo jen minimálních 
antropogenních změn složení ve srovnání 
se změnami, které se obvykle očekávají 
za nenarušených podmínek.

Or. en
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Odůvodnění

Je velmi důležité, aby byly nalezeny čisté nebo skoro čisté podzemní vody, které by požívaly zvláštní 
ochrany. Stanovení vysoké úrovně chemického stavu čistých podzemních vod by tuto ochrano 
poskytlo tím, že by bylo možné se zaměřit na zbývající neznečištěné útvary podzemních vod v 
Evropě. Většinou bude vysoká úroveň chemického stavu podzemních vod zjištěna v oblastech, které 
jsou již chráněny na základě právních předpisů EU (směrnice týkající se biotopů, ptáků, pitné 
vody). Proto to nebude představovat závažné další zatížení členských států, ale spíše záruku 
důslednosti a integrace stávajících politik EU. 

Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 97
Čl. 2 bod 3

3. „nepřímým vypouštěním do podzemních 
vod“ se rozumí vypouštění znečisťujících 
látek (do podzemních vod), které prošly 
filtrací půdou nebo půdním podložím.

3. „nepřímým vypouštěním do podzemních 
vod“ se rozumí vypouštění, únik a ztráta 
látek do podzemních vod, jestliže se nejedná 
o přímé vypouštění ve smyslu čl. 2 odst. 32 
směrnice 2000/60/ES, což však může vést 
ke znečištění a zhoršování stavu 
podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

Jedná se o redakční úpravu, viz také odůvodnění k pozměňovacími návrhu 1 a odůvodnění 
k výkladu pojmu „zhoršování stavu“ ve zprávě paní Klaßové.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 98
Čl. 2 bod 3

3. „nepřímým vypouštěním do podzemních 
vod“ se rozumí vypouštění znečisťujících 
látek (do podzemních vod), které prošly 
filtrací půdou nebo půdním podložím.

3. „vypouštěním znečišťujících látek
do podzemních vod“ se rozumí přímé 
a nepřímé vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod způsobené činností lidí.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 99
Čl. 2 bod 3a (nový)

3a. „Zhoršováním stavu“ se rozumí 
jakékoliv nepatrné trvalé zvýšení 
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koncentrace znečišťujících látek oproti 
statu quo v podzemních vodách způsobené 
antropogenními vlivy.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 100
Čl. 2 bod 3a (nový)

3a. „Zhoršováním stavu“ se rozumí 
jakákoliv podstatná změna od dobrého 
ke špatnému stavu útvaru podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

V rámcové směrnici o vodě 2000/60/ES se rozlišuje mezi dobrým a špatným stavem útvaru 
podzemních vod. Zhoršování stavu tedy vyjadřuje podstatnou změnu od dobrého ke špatnému 
stavu.

Pozměňovací návrh, který předložil Niels Busk

Pozměňovací návrh 101
Čl. 2 odst. 3 a (nový)

„podzemními vodami“ se rozumí voda 
v pásmu trvalého nasycení v půdním 
podloží. Voda z drenážních trubek nebo 
voda nad drenážními trubkami nespadá 
pod výklad pojmu „podzemní vody“ a stejně 
tak pod něj nespadají povrchové vody 
a voda v kořenové oblasti.

Or. en

Odůvodnění

Tento přidaný výklad pojmu týkající se vody v drenážních trubkách a kolem nich pomůže vysvětlit 
výklad pojmu z hlediska zemědělských oblastí.
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Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 102
Čl. 2 odst. 3 a (nový)

„koncentrací pozadí“ se rozumí 
koncentrace látky v útvaru podzemních 
vod, která odpovídá nulové či velmi nízké 
antropogenní změně nenarušených 
podmínek. 

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 103
Čl. 2 odst. 3 b (nový)

(3b) „výchozí koncentrací“ látky v útvaru 
podzemních vod se rozumí průměrná
koncentrace naměřená v referenčních 
letech 2007 a 2008 na základě 
monitorovacích programů ustavených 
podle článku 8 rámcové směrnice o vodě.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 104
Čl. 2 odst. 1a (nový)

Aby byl splněn závazek zabránit zhoršování 
chemického stavu útvarů podzemních vod 
stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) 
směrnice 2000/60/ES musejí členské státy 
klasifikovat útvary podzemních vod, které 
mají vysokou úroveň chemického stavu 
na základě informací získaných 
prováděním článku 5 směrnice 2000/60/ES.
Klasifikace útvarů podzemních vod se bude 
přehodnocovat, příp. aktualizovat v souladu 
s ustanoveními čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES. Útvary podzemních vod, které 
mají vysokou úroveň chemického stavu, 
budou tvořit součást plánů povodí 
uvedených v článku 13 směrnice 
2000/60/ES a v příloze VII směrnice 
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2000/60/ES. Co se týká podzemních vod,
které mají vysokou úroveň chemického 
stavu, musejí plány povodí obsahovat 
souhrn přijatých opatření a záznam o tom, 
že cílů nebylo dosaženo, s uvedením 
důvodů.

Or. en

Odůvodnění

Pro ujasnění povinnosti zachovávat dobrý chemický stav podzemních vod a ochrany zbývajících 
evropských neznečištěných podzemních vod před novým znečištěním a napouštěním.
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Pozměňovací návrh, který předložily Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Pozměňovací návrh 105
Čl. 3 odst. -1 (nový)

Podle směrnice 2000/60/ES a zejména bodů 
2.1, 2.2, 2.3 a 2.4 přílohy II musejí členské 
státy zajistit zachování podzemních vod 
a zabránit jejich nadměrnému využívání, 
zhoršování jejich stavu a vymizení. 
Vzhledem k tomu, že podzemní vody jsou 
rezervoárem pitné vody a vody používané 
v zemědělství a kromě toho představují 
hlavní regulátor vodních zdrojů v suchých 
oblastech, musí Komise zajistit přísné 
dodržování platných právních předpisů.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 106
Čl. 3 písm. a)

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené nebo předpokládané
koncentrace normy kvality stanovené 
ve sloupci 2 této přílohy,

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené koncentrace normy 
kvality stanovené ve sloupci 2 této přílohy,

Tam, kde přirozené geogenní koncentrace 
znečišťujících látek v útvaru podzemních 
vod nebo ve skupině útvarů podzemních 
vod přesahují normy na kvalitu 
podzemních vod stanovené v příloze I a 
další národní normy na kvalitu podzemních 
vod stanovené na základě přílohy II, bude 
přechod od dobrého ke špatnému stavu 
podzemních vod definován na základě 
přirozeného obsahu a předepsaných norem 
na kvalitu podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

Tato věta obsahuje nezbytné ustanovení s ohledem na koncentrace přirozených znečišťujících 
látek v podzemních vodách známých pod názvem „koncentrace pozadí“. Jelikož při 
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stanovování norem nelze brát v úvahu velmi odlišné přirozené koncentrace v Evropě, je nutno 
učinit opatření pro případy, kdy přirozené koncentrace přesahují normy kvality. Pokud se tak 
děje v útvaru podzemních vod nebo ve skupině útvarů podzemních vod, měly by být cílem 
s ohledem na kvalitu tyto vyšší přirozené koncentrace. Aby se zabránilo situaci, kdy 
v oblastech, kde přirozené koncentrace přesahují normy kvality, dochází k tendenci vypouštět 
nebo ukládat látky obsahující znečišťující látky, je nutno zabránit dalšímu hromadění 
znečišťujících látek v podzemních vodách.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 107
Čl. 3 písm. a)

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené nebo předpokládané 
koncentrace normy kvality stanovené 
ve sloupci 2 této přílohy,

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené nebo předpokládané 
koncentrace normy kvality stanovené 
ve sloupci 2 této přílohy,

Tam, kde přirozené geogenní koncentrace 
znečišťujících látek v útvaru podzemních 
vod nebo ve skupině útvarů podzemních 
vod přesahují normy na kvalitu 
podzemních vod stanovené v příloze I a 
další národní normy na kvalitu podzemních 
vod stanovené na základě přílohy II, bude 
norma na kvalitu podzemních vod 
definována jako přirozená koncentrace 
plus 20 % původní koncentrace.

Or. de

Odůvodnění

Tato věta obsahuje nezbytné ustanovení s ohledem na koncentrace přirozených znečišťujících 
látek v podzemních vodách známých pod názvem „koncentrace pozadí“. Jelikož při 
stanovování norem nelze brát v úvahu velmi odlišné přirozené koncentrace v Evropě, je nutno 
učinit opatření pro případy, kdy přirozené koncentrace přesahují normy kvality. Pokud se tak 
děje v útvaru podzemních vod nebo ve skupině útvarů podzemních vod, měly by být cílem s 
ohledem na kvalitu tyto vyšší přirozené koncentrace plus 20 % původní koncentrace. Tato 
definice byl měla brát v úvahu nevyhnutelné vypouštění, které je výsledkem lidské činnosti, ale 
zároveň by měla zabránit tomu, aby v oblastech, kde přirozené koncentrace přesahují normy 
kvality, docházelo k tendenci vypouštět nebo ukládat látky obsahující znečišťující látky.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 108
Čl. 3 bod a)

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené nebo předpokládané 
koncentrace normy kvality stanovené 
ve sloupci 2 této přílohy,

a) s ohledem na kterékoli látky uvedené 
ve sloupci 1 přílohy I této směrnice 
nepřesahují naměřené, odhadované nebo 
předpokládané koncentrace normy kvality 
stanovené ve sloupci 2 této přílohy,

Or. nl

Odůvodnění

Koncentrace se odhaduje pomocí interpolace a/nebo extrapolace a poté se předpovídá.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 109
Čl. 3 odst. 1a (nový)

Dodržování norem bude založeno 
na základě srovnávání s aritmetickým 
průměrem kontrolních hodnot pro každé 
místo odběru vzorků útvaru podzemních 
vod popř. skupiny útvarů podzemních vod, 
které byly na základě analýzy provedené 
podle článku 5 směrnice 2000/60/ES 
označeny jako ohrožené. Hodnoty 
naměřené na jednotlivých měřících 
místech, které nesplňují normu, smějí být 
použity pro klasifikaci pouze tehdy, když je 
místo odběru podle odborného ověření 
podle přílohy I části A reprezentativní 
pro znečištění útvaru podzemních vod nebo 
jeho části. Ve svých plánech povodí, které 
mají být vypracovány na základě článku 13 
směrnice 2000/60/ES, zveřejní členské státy 
svá hodnocení chemického stavu všech 
útvarů podzemních vod, včetně podrobných 
informací o tom, jakým způsobem přispívají 
vysoké hodnoty naměřené v jednotlivých 
měřících místech k celkové klasifikaci 
konkrétního útvaru nebo skupiny útvarů 
podzemních vod. Členské státy vypracují 
právně závazná ustanovení týkající se 
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klasifikace útvaru podzemních vod z 
hlediska dobrého chemického stavu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 110
Čl. 3 odst. b a (nový)

(ba) nové členské státy splňují požadavky 
směrnice o dusičnanech (91/676/EHS) 
a směrnice o povolování pesticidů 
(91/414/EHS) a zajišťují ochranu zásob 
pitné vody podle článku 7 a čl. 4 odst. 1 
písm. c) směrnice 2000/60/ES a zlepšování 
kvality, aby bylo čištění vody nezbytné 
ke splnění norem stanovených ve směrnici 
80/778/EHS, která byla pozměněna 
směrnicí 98/83/ES, co nejmenší.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 111
Čl. 3 odst. 1 a (nový)

Dodržování norem bude hodnoceno podle 
míst odběru vzorků na základě srovnání 
průměru monitorovaných hodnot v tomto 
odběrovém místě s normami pro dobrý stav 
a mezními hodnotami dalších 
znečišťujících látek. Překročení mezních 
hodnot musí vést k opatřením, která budou 
přijata na základě programu opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tento bod byl zmíněn v příloze I, poznámka pod čarou 22. Tato poznámka pod čarou je příliš 
důležitá na to, aby tvořila pouhou poznámku pod čarou v příloze. Srovnáním naměřených údajů 
s normami je nutno se zabývat v samostatném článku nebo příloze. Metoda srovnání musí být 
použitelná i na jiné znečišťující látky. Poznámka pod čarou nedává jasný návod k tomu, jak normy 
srovnávat. Je nutno zabránit tomu, aby docházelo k přehlédnutí problémů způsobených 
vyrovnáváním údajů. Proto je tento bod přidán ve formě odstavce k článku 3.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 112
Čl. 3 odst. 1 a (nový)

V případě oblastí trpících dlouhodobým 
znečišťováním bude hodnocení znečištění 
podzemních vod prováděno příslušným 
úřadem po vyhodnocení rizik s ohledem 
na zdraví a životní prostředí, nebude však 
k němu přihlíženo při hodnocení stavu 
podzemních vod. Kritéria hodnocení 
a revitalizace takového místa musejí být 
zahrnuta do plánu povodí uvedeného 
v článku 13 směrnice 2000/60/ES.
Aby bylo možno oblast obnovit, může 
program opatření obsahovat revitalizační 
akce a akce navržené tak, aby zabránily 
jakémukoli dalšímu šíření znečištění. Toto 
ustanovení nebude mít vliv na čl. 4 odst. 4 
a 5 směrnice 2000/60/ES. 

Or. fr

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě nehovoří o „programu obnovy“, ale o „programech opatření“, 
které zahrnují akce nutné k dosažení cílů obsažených v plánu povodí. 

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 113
Čl. 3 bod b a (nový)

(ba) útvary podzemních vod klasifikované 
jako útvary vod pro účely čl. 7 odst. 1 
směrnice 2000/60/ES1 splňují také 
požadavky čl. 7 odst. 2 této směrnice.

1 Úř. věst. L 327, 22. 12. 2000, s. 1.

Or. nl

Odůvodnění

Je nutno přidat tuto větu, protože odkaz v pododstavci b) přílohy V rámcové směrnice o vodě 
není v případě pitné vody dostatečný.
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Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête, Chris Davies 

Pozměňovací návrh 114
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Hodnocení chemického stavu podzemních 
vod
1. Členské státy klasifikují útvar 
podzemních vod jako útvar, který má dobrý 
chemický stav, nejsou-li normy na kvalitu 
podzemních vod a mezní hodnoty 
překročeny v žádném monitorovacím místě, 
které bylo v souladu s článkem 8 a přílohou 
V směrnice 2000/60/ES vytvořeno pro účely 
hodnocení chemického stavu podzemních 
vod.
2. Je-li norma na kvalitu podzemních vod 
nebo mezní hodnota v monitorovacím místě 
překročena, musejí členské státy zjistit, zda 
je toto překročení známkou toho, že
i) není splněna jedna nebo více podmínek 
dobrého chemického stavu podzemních vod 
uvedených v tab. 2.3.2 přílohy V směrnice 
2000/60/ES nebo
ii) že zásoby pitné vody nejsou chráněny 
v souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES.
3. Útvar podzemních vod bude považován 
za útvar, který má špatný chemický stav, 
pouze pokud vyšetření uvedené v odstavci 2 
prokáže, že byla splněna jedna nebo více 
podmínek stanovených v odst. 2 i) nebo 
odst. 2 ii).

Or. en

Odůvodnění

Technické aspekty spojené s chápáním toho, co se děje v podzemních vodách nacházejících se 
v podzemních vrstvách, jsou velmi komplikované. Například kvalita podzemních vod zjištěná vrtem 
provedeným v jednom místě v útvaru podzemních vod se může zcela lišit od kvality podzemních vod 
jen několik metrů dále. 
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Tento pozměňovací návrh má za úkol zajistit, aby členské státy učinily patřičné kroky ke zjištění, 
zda jsou plněny podmínky nezbytné z hlediska dobrého stavu podzemních vod. Zakládá se 
na investigativním přístupu kladoucím důraz na přiměřené hodnocení konkrétního místa z hlediska 
skutečného stavu útvaru podzemních vod a přidává podmínku ochrany zdrojů pitné vody v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložila Linda McAvan 

Pozměňovací návrh 115
Článek 3 a (nový) 

Článek 3a
Hodnocení chemického stavu podzemních 
vod
1. Členské státy klasifikují útvar 
podzemních vod jako útvar, který má dobrý 
chemický stav, nejsou-li normy na kvalitu 
podzemních vod a mezní hodnoty 
překročeny v žádném monitorovacím místě, 
které bylo v souladu s článkem 8 a přílohou 
V směrnice 2000/60/ES vytvořeno pro účely 
hodnocení chemického stavu podzemních 
vod.
2. Je-li norma na kvalitu podzemních vod 
nebo mezní hodnota v monitorovacím místě 
překročena, musejí členské státy zjistit, zda 
je toto překročení známkou toho, že
i) není splněna jedna nebo více podmínek 
dobrého chemického stavu podzemních vod 
uvedených v tab. 2.3.2 přílohy V směrnice 
2000/60/ES nebo
ii) že zásoby pitné vody nejsou chráněny 
v souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES.
3. Útvar podzemních vod bude považován 
za útvar, který má špatný chemický stav, 
pouze pokud vyšetření uvedené v odstavci 2 
prokáže, že byla splněna jedna nebo více 
podmínek stanovených v odst. 2 i) nebo 
odst. 2 ii).

Or. en

Odůvodnění

Technické aspekty spojené s chápáním toho, co se děje v podzemních vodách nacházejících se 
v podzemních vrstvách, jsou velmi komplikované. Například kvalita podzemních vod zjištěná vrtem 
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provedeným v jednom místě v útvaru podzemních vod se může zcela lišit od kvality podzemních vod 
jen několik metrů dále. 

Tento pozměňovací návrh má za úkol zajistit, aby členské státy učinily patřičné kroky ke zjištění, 
zda jsou plněny podmínky nezbytné z hlediska dobrého stavu podzemních vod. Zakládá se 
na investigativním přístupu kladoucím důraz na přiměřené hodnocení konkrétního místa z hlediska 
skutečného stavu útvaru podzemních vod a přidává podmínku ochrany zdrojů pitné vody v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 116
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Hodnocení chemického stavu podzemních 
vod
1. Členské státy klasifikují útvar 
podzemních vod jako útvar, který má dobrý 
chemický stav, nejsou-li normy na kvalitu 
podzemních vod a mezní hodnoty 
překročeny v žádném monitorovacím místě 
v souladu s článkem 8 a přílohou V 
směrnice 2000/60/ES vytvořeno pro účely 
hodnocení chemického stavu podzemních 
vod.

2. Je-li norma na kvalitu podzemních vod 
nebo mezní hodnota v monitorovacím 
místě překročena, musejí členské státy 
zjistit, zda je toto překročení známkou 
toho, že

i) není splněna jedna nebo více 
podmínek dobrého chemického stavu 
podzemních vod uvedených v tab. 2.3.2 
přílohy V směrnice 2000/60/ES nebo

ii) že zásoby pitné vody nejsou chráněny 
v souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES.

3. Útvar podzemních vod bude 
považován za útvar, který má špatný 
chemický stav, pouze pokud vyšetření 
uvedené v odstavci 2 prokáže, že byla 
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splněna jedna nebo více podmínek 
stanovených v odst. 2 i) nebo odst. 2 ii).

Or. en

Odůvodnění

Technické aspekty spojené s chápáním toho, co se děje v podzemních vodách nacházejících se 
v podzemních vrstvách, jsou velmi komplikované. Například kvalita podzemních vod zjištěná vrtem 
provedeným v jednom místě v útvaru podzemních vod se může zcela lišit od kvality podzemních vod 
jen několik metrů dále. 

Tento pozměňovací návrh má za úkol zajistit, aby členské státy učinily patřičné kroky ke zjištění, 
zda jsou plněny podmínky nezbytné z hlediska dobrého stavu podzemních vod. Zakládá se 
na investigativním přístupu kladoucím důraz na přiměřené hodnocení konkrétního místa z hlediska 
skutečného stavu útvaru podzemních vod a přidává podmínku ochrany zdrojů pitné vody v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 117
Článek 3 a (nový)

Článek 3a
Hodnocení chemického stavu podzemních 
vod
1. Členské státy klasifikují útvar 
podzemních vod jako útvar, který má dobrý 
chemický stav, nejsou-li normy na kvalitu 
podzemních vod a mezní hodnoty 
překročeny v žádném monitorovacím místě 
v souladu s článkem 8 a přílohou V 
směrnice 2000/60/ES vytvořeno pro účely 
hodnocení chemického stavu podzemních 
vod.

2. Je-li norma na kvalitu podzemních vod 
nebo mezní hodnota v monitorovacím 
místě překročena, musejí členské státy 
zjistit, zda je toto překročení známkou 
toho, že

i) není splněna jedna nebo více podmínek 
dobrého chemického stavu podzemních vod 
uvedených v tab. 2.3.2 přílohy V směrnice 
2000/60/ES nebo
ii) že zásoby pitné vody nejsou chráněny 
v souladu s článkem 7 směrnice 
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2000/60/ES.
3. Útvar podzemních vod bude považován 
za útvar, který má špatný chemický stav, 
pouze pokud vyšetření uvedené v odstavci 2 
prokáže, že byla splněna jedna nebo více 
podmínek stanovených v odst. 2 i) nebo 
odst. 2 ii).

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má za úkol zajistit, aby členské státy učinily patřičné kroky ke zjištění, 
zda jsou plněny podmínky nezbytné z hlediska dobrého stavu podzemních vod. Zakládá se 
na investigativním přístupu kladoucím důraz na přiměřené hodnocení konkrétního místa z hlediska 
skutečného stavu útvaru podzemních vod a přidává podmínku ochrany zdrojů pitné vody v souladu 
s rámcovou směrnicí o vodě. 

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 118
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod může být označena 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 směrnice 2000/60/ES 
a přílohy II této směrnice, a v souladu 
se společným rámcem EU pro stanovení 
mezních hodnot stanoví členské státy mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod mohou být označeny za 
podzemní vody, u nichž existuje riziko, 
že u nich nebude dosaženo dobrého 
chemického stavu. Členské státy stanoví 
mezní hodnoty alespoň pro všechny
znečišťující látky uvedené v části A.1 a A.2 
přílohy III této směrnice jakožto znečišťující 
látky. Tyto mezní hodnoty se budou mimo 
jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
ke směrnici.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 119
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1 

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 směrnice 2000/60/ES 
a přílohy II této směrnice, a v souladu 
se společným rámcem EU pro stanovení 
mezních hodnot stanoví členské státy mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za podzemní vody, u nichž existuje riziko, 
že u nich nebude dosaženo dobrého 
chemického stavu. Členské státy stanoví 
mezní hodnoty alespoň pro všechny
znečišťující látky uvedené v části A.1 a A.2 
přílohy III této směrnice jakožto znečišťující 
látky. Tyto mezní hodnoty se budou mimo 
jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
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ke směrnici.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 120
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES. 

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 směrnice 2000/60/ES 
a přílohy II této směrnice, a v souladu 
se společným rámcem EU pro stanovení 
mezních hodnot stanoví členské státy mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za podzemní vody, u nichž existuje riziko, 
že u nich nebude dosaženo dobrého
chemického stavu. Členské státy stanoví 
mezní hodnoty alespoň pro všechny
znečišťující látky uvedené v části A.1 a A.2 
přílohy III této směrnice jakožto znečišťující 
látky. Tyto mezní hodnoty se budou mimo 
jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle Article 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle své specifické 
národní a regionální situace/podmínek. 

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 121
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1

1. Na základě charakterizace, která má být 1. Na základě charakterizace, která má být 
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provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice
mezní hodnoty pro každou znečišťující 
látku, která je v jejich povodí příčinou toho, 
že útvar podzemních vod nebo skupina
útvarů podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle Article 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES. 

provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice 
a na základě přirozených základních 
koncentrací látek mezní hodnoty 
pro každou znečišťující látku, která je 
v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES. 

Or. en

Odůvodnění

V čl. 4 odst. je uvedeno, že při stanovení mezních hodnot lze přihlížet k ekonomickým a sociálním 
nákladům. Základ mezních hodnot však tvoří přirozené základní koncentrace. O ekonomických 
a sociálních nákladech lze uvažovat tehdy, když se rozhoduje o tom, zda přijmout či nepřijmout 
opatření, ale nikoli při stanovení mezních hodnot. Tyto úvahy budou doplněny do přílohy III 
(část B) 2.3. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 122
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod může být označena 
za ohrožené. 5 of

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle článku 5 směrnice 
2000/60/ES a přílohy II této směrnice, 
a v souladu se společným rámcem EU 
pro stanovení mezních hodnot stanoví 
členské státy do šesti měsíců po vstupu této 
směrnice v platnost mezní hodnoty 
pro každou znečišťující látku, která je 
v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za podzemní vody, u nichž existuje riziko, 
že u nich nebude dosaženo dobrého 
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chemického stavu.
Členské státy stanoví mezní hodnoty alespoň 
pro znečišťující látky uvedené v části A.1 
a A.2 přílohy III této směrnice. Tyto mezní 
hodnoty se budou mimo jiné používat při 
přezkoumání stavu podzemních vod podle 
čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

Členské státy stanoví mezní hodnoty alespoň 
pro všechny znečišťující látky uvedené 
v části A.1 a A.2 přílohy III této směrnice.
Tyto mezní hodnoty se budou mimo jiné 
používat při přezkoumání stavu podzemních 
vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
ke směrnici.

Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 123
Čl. 4 odst. 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.
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Or. nl

Odůvodnění

Ekonomické a sociální náklady by neměly hrát roli při stanovení mezních hodnot. Tyto 
náklady jsou však důležité při přehodnocování opatření, která mají být přijata na základě 
rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 124
Článek 4 odst. 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

Or. da

Odůvodnění

To, že členské státy budou moci zahrnout ekonomické aspekty do úvah při stanovení mezních 
hodnot, které jsou cílem s ohledem na kvalitu podzemních vod, může působit proti smyslu 
rámcové směrnice o vodě. Při stanovení mezních hodnot je nutno dbát na kvalitu, nikoli 
na stávající či krátkodobou ochotu k hospodářským investicím. 

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 125
Čl. 4 odst. 1

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
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směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2006 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

Or. es

Odůvodnění

V čl. 4 odst. 1 je datum 22. prosince 2005 stanoveno nejzazší termín ke stanovení mezních 
hodnot a 22. června 2006 jako datum, dokdy má být tato informace poskytnuta Komisi 
(čl. 4 odst. 2). 

Tyto termíny jsou dány příliš brzy vzhledem k tomu, že ke stanovení mezních hodnot je nutno 
zjistit přirozené (základní) koncentrace a vzít v úvahu sociální a ekonomické náklady těchto 
propočtů. Nebylo by účelné schválit tyto termíny, když rámcová směrnice o vodě (čl. 8 odst. 2) 
umožňuje vytvářet sítě pro monitorování chemické kvality vody do prosince 2006. 

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 126
Čl. 4 odst. 1 

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 

1. Na základě charakterizace, která má být 
provedena podle čl. 5 odst. 2.1 a 2.2 
směrnice 2000/60/ES a přílohy II této 
směrnice, a s ohledem na ekonomické 
a sociální náklady stanoví členské státy 
do 22. prosince 2005 podle postupu 
uvedeného v příloze II této směrnice mezní 
hodnoty pro každou znečišťující látku, která 
je v jejich povodí příčinou toho, že útvar 
podzemních vod nebo skupina útvarů 
podzemních vod mohou být označeny 
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za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.

za ohrožené. Členské státy stanoví mezní 
hodnoty alespoň pro znečišťující látky 
uvedené v části A.1 a A.2 přílohy III této 
směrnice. Tyto mezní hodnoty se budou 
mimo jiné používat při přezkoumání stavu 
podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES. Pokud se v útvaru podzemních 
vod nebo ve skupině útvarů podzemních 
vod vyskytuje přirozený geogenní podíl 
znečišťujících látek, jejichž hodnoty 
přesahují množství uvedené v normě 
na kvalitu podzemních vod podle přílohy II, 
pak je tento přírodní podíl akceptován jako 
norma na kvalitu podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

Tato věta zavádí požadovanou regulaci podílů přírodních látek v podzemních vodách –
tzv. „hodnoty přirozeného výskytu“. Jestliže se v útvaru podzemních vod vyskytuje přirozený 
geogenní podíl znečišťujících látek, měly by jako norma kvality platit tyto zvýšené hodnoty 
přirozeného výskytu.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 127
Čl. 4 odst. 1 a (nový)

1a. V případě útvarů podzemních vod, které 
spadají do mezinárodní oblasti povodí, 
musejí dotčené členské státy spolupracovat 
na základě konkrétních národních 
a regionálních podmínek při stanovení 
norem kvality, mezních hodnot a metod 
hodnocení s cílem vytvořit kritéria 
hodnocení chemického stavu útvarů 
podzemních vod.
Nebudou-li členské státy schopny tyto 
normy stanovit, mohou věc v souladu 
s článkem 12 směrnice 2000/60/ES předat 
Komisi, která musí reagovat do 6 měsíců.

Or. nl
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Odůvodnění

Nesouhlas členských států by neměl vyústit v to, že nebudou učiněna žádná opatření.
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Pozměňovací návrh, který předložila Françoise Grossetête

Pozměňovací návrh 128
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1 (a) (nový)

Členské státy mohou určit, že se 
při stanovení mezních hodnot musí 
přihlížet ke koncentracím látek, které 
se ve vodě nacházejí přirozeně.

Or. fr

Odůvodnění

Při stanovení mezních hodnot se musí přihlížet k látkám, které se ve vodě nacházejí přirozeně, 
aby nedošlo k vyloučení jakýchkoli nových lidských činností. 

Pozměňovací návrh, který předložila Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 129
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1 (a) (nový)

Členské státy mohou určit, že se 
při stanovení mezních hodnot musí 
přihlížet ke koncentracím látek, které 
se ve vodách nacházejí přirozeně.

Or. fr

Odůvodnění

Při stanovení mezních hodnot se musí přihlížet k přirozeně se vyskytujícím koncentracím 
látek, aby nedošlo k vyloučení jakýchkoli nových lidských činností. Mezní hodnoty (nebo 
normy kvality) nelze stanovovat svévolně na úrovni koncentrací přirozeně se vyskytujících ve 
vodě, jak navrhla zpravodajka ve svém pozměňovacím návrhu 15.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 130
Čl. 4 odst. 1, pododstavec 1 a (nový)

Rozhodnou-li se členské státy, že mezní 
hodnoty stanoví, regionální úřady 
pro hospodaření s vodními zdroji budou mít 
pravomoc stanovit přísnější hodnoty, bude-
li to nezbytné k dosažení 
environmentálních cílů směrnice 
2000/60/ES v příslušných oblastech povodí.

Or. es

Odůvodnění

Rozhodnou-li se členské státy, že mezní hodnoty stanoví, regionální úřady pro hospodaření 
s vodními zdroji musejí mít možnost je zpřísnit tak, aby byly zohledněny ohrožené lokality 
v oblastech povodí, které spravují, je-li to nezbytné k dosažení stanovených 
environmentálních cílů. Toto opatření je důsledně v souladu s rámcovou směrnicí o vodě 
a bylo by vhodné jej začlenit do směrnice o podzemních vodách.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 131
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 
znečišťujících látek, pro které stanovily 
mezní hodnoty. Pro každou znečišťující 
látku uvedenou na tomto seznamu 
poskytnou členské státy informace uvedené 
v části B přílohy III této směrnice.

2. Členské státy předají Komisi v souladu 
s plány povodí seznam všech znečišťujících 
látek, pro které stanovily mezní hodnoty. Pro 
každou znečišťující látku uvedenou na tomto 
seznamu poskytnou členské státy informace 
uvedené v části B přílohy III této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
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ke směrnici.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 132
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 
znečišťujících látek, pro které stanovily 
mezní hodnoty. Pro každou znečišťující 
látku uvedenou na tomto seznamu 
poskytnou členské státy informace uvedené 
v části B přílohy III této směrnice.

2. Členské státy předají Komisi v souladu 
s plány povodí seznam všech znečišťujících 
látek, pro které stanovily mezní hodnoty. 
Pro každou znečišťující látku uvedenou 
na tomto seznamu poskytnou členské státy 
informace uvedené v části B přílohy III této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 133
Čl. 4 odst. 2 

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 
znečišťujících látek, pro které stanovily 
mezní hodnoty. Pro každou znečišťující 
látku uvedenou na tomto seznamu 
poskytnou členské státy informace uvedené 
v části B přílohy III této směrnice.

2. Členské státy předají Komisi v souladu 
s plány povodí seznam všech znečišťujících 
látek, pro které stanovily mezní hodnoty. 
Pro každou znečišťující látku uvedenou 
na tomto seznamu poskytnou členské státy 
informace uvedené v části B přílohy III této 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
ke směrnici.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 134
Čl. 4 odst. 2

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 
znečišťujících látek, pro které stanovily 
mezní hodnoty. Pro každou znečišťující 
látku uvedenou na tomto seznamu 
poskytnou členské státy informace uvedené 
v části B přílohy III této směrnice.

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 
znečišťujících látek, které musejí být 
stanoveny na základě měření.

Or. da

Odůvodnění

Princip hraničních hodnot znamená, že se pesticidy mohou používat nadále i tehdy, jestliže 
budou zjištěny v podzemních vodách, pokud jejich koncentrace nepřesáhne 0,1 mg/l, jinými 
slovy se jedná o trvalé povolení znečišťovat podzemní vody. Tento pozměňovací návrh tuto 
zásadu ruší. Naopak, jakmile je zjištěno znečištění na základě minimální měřitelné hodnoty, 
je nutno učinit opatření.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 135
Čl. 4 odst. 3, pododstavec 1

3. Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy dle odstavce 2 
zveřejní zprávu, ke které bude případně 
připojen návrh směrnice na změnu přílohy I
této směrnice.

3. Komise na základě přehledů 
zveřejněných členskými státy dle odstavce 2 
může zveřejnit zprávu, ke které bude 
případně připojen návrh právního předpisu
měnícího tuto směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale závazný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
ke směrnici.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 136
Čl. 4 odst. 3, pododstavec 1

3. Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy dle odstavce 2 
zveřejní zprávu, ke které bude popřípadě 
připojen návrh směrnice pro změnu přílohy 
I této směrnice. 

3. Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy dle odstavce 2 
zveřejní zprávu, ke které bude případně 
připojen návrh právního předpisu měnícího 
tuto směrnici. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle své konkrétní 
národní a regionální situace/podmínek.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 137
Čl. 4 odst. 3, pododstavec 1 

3. Komise na základě informací 
poskytnutých členskými státy dle odstavce 2 
zveřejní zprávu, ke které bude případně 
připojen návrh směrnice na změnu přílohy I
této směrnice.

3. Komise na základě přehledů 
zveřejněných členskými státy dle odstavce 2 
zveřejní zprávu, ke které bude případně 
připojen návrh právního předpisu měnícího 
tuto směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší návrh Komise tím, že bude po členských státech 
jasně požadovat, aby sledovaly soubor společných kritérií EU pro stanovení mezních hodnot. 
Mechanizmus tohoto stanovení je uveden v příloze II směrnice. Na rozdíl od běžných norem EU tak 
bude stanoven flexibilní, ale povinný rámec EU na ochranu podzemních vod, v němž se budou 
členské státy moci zaměřit na důležité látky ohrožující útvary podzemních vod podle svých 
specifických národních a regionálních lokalit a podmínek. 

“Společný rámec EU týkající se stanovení mezních hodnot” bude muset být vytvořen v příloze 
ke směrnici.
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 138
Článek 4a (nový)

Revize seznamu norem na kvalitu 
podzemních vod a seznamů látek 
stanovených v rámci Společenství 
Poprvé tři roky po termínu stanoveném 
v čl. 4 odst. 2 a dále pak po šesti letech,

- Komise přehodnotí seznam norem 
na kvalitu podzemních vod, které jsou 
stanoveny v rámci Společenství (příloha I), 
zejména na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle čl. 4 odst. 2 a 
vzhledem k vědecko-technickému pokroku
a ke stanovisku výboru uvedeného v čl. 16 
odst. 5 směrnice 2000/60/ES;
- Komise vypracuje souhrnnou zprávu 
a bude-li potřeba předloží návrhy směrnice, 
kterou by se změnil seznam znečišťujících 
látek a/nebo koncentrace příslušných 
znečišťujících látek a seznam, který by 
nahradil přílohu I směrnice 80/68/EHS, 
podle postupu uvedeného v článku 251 
Smlouvy.

Or. de

Odůvodnění

Poté, co v roce 2013 skončí platnost směrnice 80/68/EHS, by látky uvedené na seznamu 
v příloze I jinak už nebyly brány v úvahu.

Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 139
Článek 4a (nový)

Aby byla zajištěna minimální standardní 
úroveň ochrany podzemních vod, budou 
pro některé látky stanoveny jednotné mezní 
hodnoty (bude-li schválen pozměňovací 
návrh 9: normy na kvalitu podzemních vod),
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jejichž případné překročení bude znamenat, 
že chemický stav podzemních vod již není 
dobrý.

Or. de

Odůvodnění

Skutečnost, že by měl každý členský stát rozhodovat dle svého uvážení o tom, které mezní 
hodnoty a koncentrace se budou používat k definování dobrého chemického stavu útvaru 
podzemních vod, neodpovídá cíli rámcové směrnice o vodě, který usiluje o dosažení dobrého 
chemického stavu podzemních vod v celé Evropě. Různé mezní hodnoty v členských státech 
nevyhnutelně povedou k deformaci hospodářské soutěže. Neúměrným požadavkům je možno 
se vyhnout použitím čl. 4 odst. 5 a 7 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 140
Článek 5

Článek 5 vypouští se
Kritéria pro zjištění významných a trvale 
vzrůstajících trendů a stanovení východisek 
ke změně trendů
Členské státy budou zjišťovat jakékoli 
významné a trvale vzrůstající trendy 
v koncentracích znečišťujících látek 
zjištěných v útvarech nebo skupinách 
útvarů podzemních vod a stanoví 
východisko ke změně těchto trendů 
v souladu s přílohou IV této směrnice.
Pokud se u útvaru podzemních vod zjistí 
významný nebo trvale vzrůstající trend 
koncentrace škodlivých látek, budou 
členské státy prostřednictvím programu 
opatření uvedených v článku 11 směrnice 
2000/60/ES usilovat o postupné snižování 
znečištění podzemních vod.

Or. da

Odůvodnění

Pracujeme s minimálními měřitelnými koncentracemi znečištění a okamžitým zásahem 
v případech, kdy jsou v podzemních vodách zjištěny aktivní látky. Není proto důvod zjišťovat, 
zda se jedná o vzrůstající trend.



EP 350.247v01 48/95 AM\550205CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 141
Článek 5, nadpis

Kritéria pro zjištění významných a trvale 
vzrůstajících trendů a stanovení východisek 
ke změně trendu

Změna trendu

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 142
Článek 5, nadpis

Kritéria pro zjištění významných a trvale 
vzrůstajících trendů a stanovení východisek 
ke změně trendu

Změna trendu

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 143
Článek 5, nadpis

Kritéria pro zjištění významných a trvale 
vzrůstajících trendů a stanovení východisek 
ke změně trendu

Kritéria pro zjištění významných a trvale 
vzrůstajících trendů s ohledem 
na znečišťující látky, pro zjištění jakéhokoli 
významného snížení vodních reserv
a stanovení východisek ke změně trendu 

Or. es

Odůvodnění

Mají-li členské státy splnit požadavky nového návrhu, musejí zavést rámcovou směrnici 
o vodě. Mohou zjišťovat trendy, pouze pokud mají přiměřené, přísné a transparentní systémy 
pro monitorování podzemních vod.
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Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 144
Čl. 5 odst. -1 (nový)

Aby bylo možno zjišťovat trendy 
a stanovovat výchozí body pro změnu těchto 
trendů, musejí členské státy mít 
monitorovací systémy, jak je uvedeno 
v článku 8 směrnice 2000/60/EHS, které by 
monitorovaly všechna místa odběru vody 
pro lidskou spotřebu a pro potřeby 
zemědělství, zejména 
místa odběru pro více než 50 lidí, musejí 
pořídit jejich soupis a vytvořit jejich 
transparentní a přístupný seznam.

Or. es

Odůvodnění

Mají-li členské státy splnit požadavky nového návrhu, musejí zavést rámcovou směrnici 
o vodě. Mohou zjišťovat trendy, pouze pokud mají přiměřené, přísné a transparentní systémy 
pro monitorování podzemních vod.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 145
Čl. 5 odst. 1

Členské státy budou zjišťovat jakékoli 
významné a trvale vzrůstající trendy 
v koncentracích znečišťujících látek 
zjištěných v útvarech nebo skupinách útvarů 
podzemních vod a stanoví výchozí body 
ke změně těchto trendů v souladu 
s přílohou IV této směrnice.

Členské státy budou zjišťovat jakékoli 
významné a trvale vzrůstající trendy 
v koncentracích znečišťujících látek 
zjištěných v útvarech nebo skupinách útvarů 
podzemních vod, přičemž budou brát 
v úvahu přezkoumání environmentálního 
dopadu lidské činnosti, jak je uvedeno 
v článku 5 směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že cílem směrnice je zvrátit významné a trvale vzrůstající trendy znečištění 
podzemních vod, měl by být východiskem ke změně těchto trendů okamžik, kdy je statisticky tento 
trend zjištěn, což spíše odpovídá výkladu pojmu z článku 2. Kromě toho je k účinnému stanovení 
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a odhadu trendů potřeba používat informace, které o dopadu lidské činnosti na povodí poskytuje 
rámcová směrnice o vodě (článek 5).

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 146
Čl. 5 odst. 2a (nový)

V případě nutnosti stanoví členské státy 
v souladu s článkem 3 a přílohou II 
dodatečné normy na kvalitu podzemních 
vod vzhledem ke všem ostatním 
znečišťujícím látkám, které na jejich území 
podstatným způsobem přispívají k tomu, 
že je útvar nebo skupinu útvarů 
podzemních vod nutno klasifikovat jako 
ohrožené. Tyto normy na kvalitu 
podzemních vod budou mimo jiné 
používány v souvislosti s přehodnocením 
stavu podzemních vod podle čl. 5 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES. Členské státy 
vypracují právně závazné předpisy týkající 
se klasifikace útvaru podzemních vod 
vzhledem k trendu, který vykazuje. Členské 
státy ve svých plánech povodí, které je 
nutno vypracovat podle článku 13 směrnice 
2000/60/ES, zveřejní své hodnocení všech 
útvarů podzemních vod, včetně podrobných 
informací o tom, jakým způsobem přispívají 
vysoké hodnoty naměřené v jednotlivých 
měřících místech k celkové klasifikaci 
konkrétního útvaru nebo skupiny útvarů 
podzemních vod vzhledem k hodnocení 
trendu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 147
Čl. 5 odst. 2

Pokud se u útvaru podzemních vod zjistí 
významný nebo trvale vzrůstající trend 
koncentrace škodlivých látek, budou se 

Členské státy změní tento trend pomocí 
programu opatření uvedeného v článku 11 
směrnice 2000/60/ES, aby bylo možno 
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členské státy prostřednictvím programu 
opatření uvedených v článku 11 směrnice 
2000/60/ES snažit o postupné snižování 
znečištění podzemních vod.

postupně snížit znečištění podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem k tomu, že cílem směrnice je zvrátit významné a trvale vzrůstající trendy znečištění 
podzemních vod, měl by být východiskem ke změně těchto trendů okamžik, kdy je statisticky tento 
trend zjištěn, což spíše odpovídá výkladu pojmu z článku 2. Kromě toho je k účinnému stanovení 
a odhadu trendů potřeba používat informace, které o dopadu lidské činnosti na povodí poskytuje 
rámcová směrnice o vodě (článek 5). 

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 148
Čl. 5 odst. 2

Nahrazuje pozměňovací návrh 23, který předložila zpravodajka

Pokud se u útvaru podzemních vod zjistí 
významný nebo trvale vzrůstající trend 
koncentrace škodlivých látek, budou členské 
státy prostřednictvím programu opatření 
uvedených v článku 11 směrnice 
2000/60/ES usilovat o postupné snižování 
znečištění podzemních vod.

Pokud se u útvaru podzemních vod zjistí 
ve srovnání se základní koncentrací
významný nebo trvale vzrůstající trend 
koncentrace škodlivých látek, budou členské 
státy prostřednictvím programu opatření 
uvedených v článku 11 směrnice 
2000/60/ES usilovat o postupní snižování 
znečištění podzemních vod a zabránit 
zhoršování stavu.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 149
Čl. 5 odst. 2 a (nový)

Bude prováděno zvláštní hodnocení 
a změna trendů v případě významných 
znečišťujících látek v útvarech podzemních 
vod, které jsou znečišťovány bodovými 
zdroji, aby se prověřilo, zda se zóny 
znečištění nerozšiřují z dané oblasti dále 
a nezhoršují chemický stav útvaru 
podzemních vod.
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Or. en

Odůvodnění

Jde o přidání nového odstavce z přílohy IV, který účinně brání tomu, aby nedocházelo 
ke zprůměrování výsledků místního a bodového znečištění a neznečištěných monitorovacích míst 
ve větších útvarech podzemních vod, a tím ke zkreslení výsledků.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 150
Čl. 5 odst. 2 a (nový)

Bude prováděno zvláštní hodnocení 
a změna trendů v případě významných 
znečišťujících látek v útvarech podzemních 
vod, které jsou znečišťovány bodovými 
zdroji, aby se prověřilo, zda se zóny 
znečištění nerozšiřují z dané oblasti dále 
a nezhoršují chemický stav útvaru 
podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Jde o přidání nového odstavce z přílohy IV rámcové směrnice o vodě, který má zabránit tomu, aby 
nedocházelo ke zprůměrování výsledků místního a bodového znečištění a neznečištěných 
monitorovacích míst ve větších útvarech podzemních vod, a tím ke zkreslení výsledků.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 151
Čl. 5 odst. 2 a (nový)

V souladu se zásadou uceleného 
hospodaření s povrchovými a podzemními 
vodami musejí příslušné úřady monitorovat 
veškeré nadměrné využívání zvodnělých 
vrstev a účinky snižování hladiny 
podzemních vod na koncentrace 
znečišťujících látek v podzemních vodách, 
mokřadech a chráněných oblastech 
a v případě potřeby navrhnout umělé 
doplnění příslušného útvaru podzemních 
vod.
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Or. es

Odůvodnění

Mají-li členské státy splnit požadavky nového návrhu, musejí zavést rámcovou směrnici 
o vodě. Mohou zjišťovat trendy, pouze pokud mají přiměřené, přísné a transparentní systémy 
pro monitorování podzemních vod. 

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin

Pozměňovací návrh 152
Článek 6, název

Opatření, která mají zabránit či omezit 
nepřímé vypouštění do podzemních vod

Opatření, která mají zabránit vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod

Or. en

Odůvodnění

V nové směrnici o podzemních vodách by měl být stanoven seznam látek, jejichž průniku 
do podzemních vod je nutno zabránit.

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 153
Článek 6, nadpis

Opatření, která mají zabránit či omezit
nepřímé vypouštění do podzemních vod

Opatření, která mají zabránit či omezit 
vypouštění znečišťujících látek
do podzemních vod

Or. en

Odůvodnění

Ochrana podzemních vod před znečištěním je mnohem účinnější než snaha používat společné 
normy jako základu k obnovení stavu podzemních vod před znečištěním. Návrh Komise 
nezachovává zcela ochranu, kterou v současnosti poskytuje směrnice o podzemních vodách z roku 
1980. Tato změna článku 6 je proto z hlediska ochrany podzemních vod na území celé EU zásadní.
Ve změněném názvu je použito znění z článku 4 rámcové směrnice o vodě.
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Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 154
Čl. 6, název 

Opatření, která mají zabránit či omezit
nepřímé vypouštění do podzemních vod

Opatření, která mají zabránit či omezit 
vypouštění znečišťujících látek
do podzemních vod

Or. en

Odůvodnění

Ochrana podzemních vod před znečištěním je mnohem účinnější než snaha používat společné 
normy jako základu k obnovení stavu podzemních vod před znečištěním. Návrh Komise 
nezachovává zcela ochranu, kterou poskytuje směrnice o podzemních vodách z roku 1980. Tato 
změna článku 6 je proto z hlediska ochrany podzemních vod na území celé EU zásadní. Ve 
změněném názvu je použito znění z článku 4 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 155
Článek 6, nadpis

Opatření, která mají zabránit či omezit
nepřímé vypouštění do podzemních vod

Opatření, která mají zabránit či omezit 
vypouštění znečišťujících látek
do podzemních vod

Or. en

Odůvodnění

Ve změněném názvu je použito znění z článku 4 rámcové směrnice o vodě. Členské státy se musejí 
zaměřit na to, aby zabránily vypouštění nebezpečných znečišťujících látek.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 156
Článek 6

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES 
členské státy zajistí, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 

EU a členské státy musejí zabránit 
vypouštění látek, které splňují kritéria 
uvedená v příloze IIIa, pomocí těchto 
opatření:
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jsou uvedeny v příloze VIII body. 1 až 6 
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12 
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

1. Členské státy stanoví seznam 
znečišťujících látek, které splňují kritéria 
uvedená v příloze IIIa a v oblasti povodí 
vzbuzují zvláštní obavy, včetně látek 
uvedených na seznamu v příloze VIII body 
1 až 9 a v příloze X směrnice 2000/60/ES.

2. Členské státy zveřejní v plánech povodí 
podle přílohy VII směrnice 2000/60/ES:
a) seznam stanovených látek uvedených 
výše,
b) opatření k zabránění vypouštění těchto 
látek a
c) hodnocení účinnosti těchto opatření.

3. Evropský parlament a Rada schválí 
zvláštní opatření k zabránění vypouštění 
jednolitých znečišťujících látek nebo 
skupin těchto látek do podzemních vod. 
Tato opatření budou schválena na základě 
návrhů, které představí Komise v souladu 
s postupy stanovenými v článku 16 
směrnice 2000/60/ES.
4. Komise přitom bude při vypracování 
seznamu látek, kterým má být zabráněno 
v průniku do podzemních vod, používat 
zjednodušený postup cíleného hodnocení 
rizik uvedený v čl. 16 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES, přičemž přihlédne zejména:
- ke kritériím chemických vlastností 
uvedeným v příloze IIIa této směrnice,
- ke zvláště dlouhé perzistenci 
v podzemních vodách nebo
k důkazům o rozšířeném výskytu 
v podzemních vodách, jako jsou údaje 
o jejich přítomnosti, pohybu a schématech 
použití.

Or. en
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Odůvodnění

V nové směrnici o podzemních vodách by měl být stanoven seznam látek, jejichž průniku 
do podzemních vod je nutno zabránit. Opatření k zabránění vypouštění znečišťujících látek do 
podzemních vod je třeba přijmout na dvou úrovních: členské státy by měly mít základní povinnost 
zabránit vypouštění znečišťujících látek do podzemních vod na jejich území a Komise by měla mít 
povinnost vybrat znečišťující látky, které jsou předmětem znepokojení EU, a navrhnout vhodná 
opatření k tomu, jak zabránit jejich dalšímu vypouštění. Postup výběru látek, kterým je nutno 
zabránit v průniku do podzemních vod, lze zkombinovat s postupem stanovení prioritních látek 
uvedeným v čl. 16 rámcové směrnice o vodě a s prací expertního poradního sboru o prioritních 
látkách, aniž by došlo k podstatnému nárůstu pracovního zatížení.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 157
Článek 6

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body. 1 až 6 
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Pro uskutečnění cíle, kterým se stanoví 
předcházení a zabránění nepřímého 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 2000/60/ES, 
členské státy při realizaci programů 
opatření podle článku 11 směrnice 
2000/60/ES, a zejména při realizaci 
základních opatření podle čl. 11 odst. 3 
písm. g) a h) a aniž by byla dotčena 
ustanovení pro přímé vypouštění dle odst. 3 
písm. j) téhož článku, zajistí,

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12 
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

a) aby se zabránilo nepřímému vypouštění, 
emisím a úniku některých znečišťujících 
látek, uvedených v bodech 1 až 6 přílohy 
VIII směrnice 2000/60/ES, do podzemních 
vod a

b) aby se působením procesů prospívajících 
životnímu prostředí a používáním 
nejlepších dostupných technologií, 
s přihlédnutím k účelnosti a 
proporcionalitě vynaložených nákladů,
nepřímé vypouštění jiných znečišťujících 
látek natolik omezilo, že by neohrožovalo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.
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Or. de

Odůvodnění

Je nutno zabránit nepřímému vypouštění znečišťujících látek uvedených v bodech 1 až 6 
přílohy VIII směrnice 2000/60/ES, které pro vodu představují zvláštní riziko. 

Co se týká ostatních znečišťujících látek, je k zajištění dobrého stavu podzemních vod nutno 
omezit jejich vypouštění. Stejně jako v případě omezení vypouštění znečišťujících látek 
do povrchových vod (čl. 16 odst. 6.2 směrnice 2000/60/ES, je i zde nutno brát ohled 
na rentabilitu a proporcionalitu vynaložených nákladů.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 158
Čl. 6 odst. 1

Nahrazuje pozměňovací návrh 24, který předložila zpravodajka

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod.

Pro uskutečnění cíle, kterým se stanoví 
předcházení a zabránění nepřímého 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 2000/60/ES, 
členské státy při realizaci programů 
opatření podle článku 11 směrnice 
2000/60/ES2, a zejména při realizaci 
základních opatření podle čl. 11 odst. 3 
písm. g) a h) a aniž by byla dotčena 
ustanovení pro přímé vypouštění dle odst. 3 
písm. j) téhož článku, zajistí,

a) aby se zabránilo nepřímému vypouštění 
některých znečišťujících látek, uvedených 
v bodech 1 až 6 přílohy VIII směrnice 
2000/60/ES, do podzemních vod a
b) aby se působením procesů prospívajících 
životnímu prostředí a používáním nejlepší 
dostupné techniky omezilo nepřímé 
vypouštění jiných znečišťujících látek, což 
bude mít za následek také snížení a 
předcházení zhoršování kvality podzemních 
vod v souladu s odst. 2a uvedeného článku.

Or. de
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Pozměňovací návrh, který předložila Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 159
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod.

Pro uskutečnění cíle, kterým se stanoví 
předcházení a zabránění nepřímého 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod, jak je uvedeno v čl. 4 
odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 2000/60/ES, 
členské státy při realizaci programů 
opatření podle článku 11 směrnice 
2000/60/ES2, a zejména při realizaci 
základních opatření podle čl. 11 odst. 3 
písm. g) a h) a aniž by byla dotčena 
ustanovení pro přímé vypouštění dle odst. 3 
písm. j) téhož článku, zajistí,

a) aby se zabránilo nepřímému vypouštění 
některých znečišťujících látek, uvedených 
v bodech 1 až 6 přílohy VIII směrnice 
2000/60/ES, do podzemních vod a
b) aby se alespoň působením procesů 

prospívajících životnímu prostředí a 
používáním nejlepší dostupné techniky 
omezilo nepřímé vypouštění jiných 
znečišťujících látek, což bude mít 
za následek také snížení a předcházení 
zhoršování kvality podzemních vod 
v souladu s odst. 2a uvedeného článku.

Or. de

Odůvodnění

Redakční úprava zavádí slovo „alespoň“. K zajištění ochrany a prevence znečišťování 
podzemních vod požadavek na používání procesů a technologií prospívajících životnímu 
prostředí vždy nestačí. V takových případech je někdy nutno přijmout další opatření. Stejně 
jako v případě sdruženého přístupu k povrchovým vodám, který se zavádí v článku 10, je 
používání procesů a technologií prospívajících životnímu stanoveno pouze jako minimální 
požadavek na ochranu podzemních vod.
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Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 160
Článek 6

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod.

Navíc k základním opatřením stanoveným
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES 
a v případech, kdy se znečištění řídí 
politikami regulovanými EU ve spolupráci 
s Evropskou komisí, zajistí členské státy, 
aby programy opatření pro každou oblast 
povodí zahrnovaly také kroky, jak 
předcházet nepřímému vypouštění všech 
znečišťujících látek, které jsou uvedeny 
v příloze VIII body 1 až 9 a 11 výše uvedené 
směrnice, do podzemních vod.

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12 
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

vypouští se

Členským státům budou z tohoto důvodu 
poskytnuty minimální prostředky tím, že 
budou moci od znečišťovatelů vymáhat 
poplatky, které budou odpovídat nákladům 
na monitorování a na nápravu způsobené 
škody.

Or. da

Odůvodnění

Je důležité, aby členské státy dostaly skutečnou možnost preventivního postupu, což je možné, 
pouze pokud budou moci používat finanční opatření a pokud bude Komise k zajištění 
osvědčené praxe regulovat oblasti politiky založené na předpisech pro vnitřní trh, protože 
předpisy týkající se vnitřního trhu jsou důležitější než předpisy pro životní prostředí.

Změna v odkaze na bod 6, která zahrnuje také body 7, 8, 9 a 11, je důležitá, protože se tyto 
body týkají všeho, co má něco do činění s pesticidy, kovy, fosfáty a dusičnany.
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Pozměňovací návrh, který předložily Cristina Gutiérrez-Cortines, Caroline Jackson

Pozměňovací návrh 161
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod.

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod. 
Členské státy budou povzbuzovat ty, kteří 
zahajují rozvoj lidské činnosti a rozšiřování 
osídlených oblastí a odpovídají za ně, aby se 
účastnili procesu informování veřejnosti 
a konzultací stanoveného v článku 14 
směrnice 2000/60/ES, protože si musejí být 
vědomi budoucího dopadu své hospodářské 
činnosti na spotřebu a použití podzemních 
vod. Členské státy zajistí zpřístupnění 
těchto informací veřejnosti, aby se k nim 
mohla vyjádřit.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 162
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6
výše uvedené směrnice, do podzemních vod. 

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí měly za cíl
předcházet nepřímému vypouštění všech 
nebezpečných znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 9
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

První odstavec obsahuje požadavek, aby se členské státy zaměřily na předcházení vypouštění 
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nebezpečných znečišťujících látek.  

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 163
Čl. 6 odst. 1 

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí měly za cíl
předcházet nepřímému vypouštění všech 
nebezpečných znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 9
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

První odstavec obsahuje požadavek, aby se členské státy zaměřily na předcházení vypouštění 
nebezpečných znečišťujících látek. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 164
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6
výše uvedené směrnice, do podzemních vod. 

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění každé znečišťující látky, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 9
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Ochrana podzemních vod před znečištěním je mnohem účinnější než snaha používat společné 
normy jako základu k obnovení stavu podzemních vod před znečištěním. Návrh Komise 
nezachovává zcela ochranu, kterou poskytuje směrnice o podzemních vodách z roku 1980. Tato 
změna článku 6 je proto z hlediska ochrany podzemních vod na území celé EU zásadní. 
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Pozměňovací návrh, který předložil Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 165
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6 
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6 
výše uvedené směrnice, do podzemních vod,
a v případě útvarů podzemních vod, u nichž 
hrozí, že v nich nebude dosaženo dobrého 
chemického stavu, také vypouštění všech 
znečišťujících látek, které jsou uvedeny 
také v bodech 9 a 11 uvedené přílohy.

Or. de

Odůvodnění

Tento dodatek je alespoň v případě již znečištěných útvarech podzemních vod nezbytný 
k zajištění účinné ochrany proti nepřímému vypouštění biocidních látek, pesticidů, dusičnanů 
a fosfátů. Jelikož se tato opatření omezují na útvary podzemních vod, které jsou již znečištěny, 
budou odměněny ty formy zemědělství, které jsou z hlediska podzemních vod méně škodlivé.  
Návrh Komise na začlenění těchto látek do čl. 6 odst. 2 je neúčinným protože nikdy nedojde 
k situaci, kdy by bylo požádáno o udělení či uděleno povolení k nepřímému vypouštění těchto 
látek do podzemních vod.

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 166
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6 
výše uvedené směrnice, do podzemních vod. 

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII body 1 až 6 výše 
uvedené směrnice, do podzemních vod, 
s přihlédnutím ke znalosti regionálních 
hydrogeologických poměrů.

Or. es
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Odůvodnění

Aby bylo možno přijmout preventivní opatření, je zapotřebí další výzkum hydrogeologických 
poměrů zvodnělých vrstev na regionální úrovni. 

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 167
Čl. 6 odst. 1

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII, body 1 až 6
výše uvedené směrnice, do podzemních vod.

Navíc k základním opatřením stanoveným 
v čl. 11 odst. 3 směrnice 2000/60/ES zajistí 
členské státy, aby programy opatření 
pro každou oblast povodí zahrnovaly také 
kroky, jak předcházet nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, které 
jsou uvedeny v příloze VIII výše uvedené 
směrnice, do podzemních vod.

Or. da

Odůvodnění

Prevence vypouštění znečišťujících látek je prioritním úkolem nehledě na znečišťující látku.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 168
Čl. 6 odst. 1 a (nový) 

Aniž jsou dotčeny normy na kvalitu 
podzemních vod
stanovené v jiných
oblastech na ochranu podzemních vod, 
nevztahuje se první odstavec na vypouštění 
malého množství znečišťujících látek 
v malé koncentraci, ani na umělé 
doplňování zásob podzemních vod 
pro účely zásobování veřejnosti pitnou 
vodou.

Or. en

Odůvodnění

Umělé doplňování pro účely zásobování pitnou vodou je plně podporováno prostřednictvím systému 
povolení v čl. 11 odst. f) směrnice 2000/60/ES. Úplný zákaz nepřímého vypouštění může významně 
narušit stávající ekologicky udržitelnou praxi výroby pitné vody.
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Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 169
Čl. 6 odst. 2

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12 
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

vypouští se

Or. da

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacímu návrhu 167. Kromě toho bychom byli neradi, aby tato 
směrnice umožňovala znečišťování, pokud nepřesáhne hranici dobrého chemického stavu. 
Naopak se snažíme o zachování stávajícího stavu.

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 170
Čl. 6 odst. 2 

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

S ohledem na všechny znečišťující látky, 
včetně těch, které jsou uvedeny v příloze 
VIII směrnice 2000/60/ES, musí program 
opatření uvedený v čl. 11 odst. 3 této 
směrnice zajistit omezení nepřímého 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod, aby se zamezilo 
znečišťování.

Or. en

Odůvodnění

Druhý odstavec má zajistit, aby členské státy přijaly opatření na omezení vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod, aby se zabránilo znečištění. 
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Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 171
Čl. 6 odst. 2 

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

S ohledem na všechny znečišťující látky, 
včetně těch, které jsou uvedeny v příloze 
VIII směrnice 2000/60/ES, musí program 
opatření uvedený v čl. 11 odst. 3 této 
směrnice zajistit omezení nepřímého 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod, aby se zamezilo 
znečišťování.

Or. en

Odůvodnění

Druhý odstavec má zajistit, aby členské státy přijaly opatření na omezení vypouštění znečišťujících 
látek do podzemních vod, aby se zabránilo znečištění.

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 172
Čl. 6 odst. 2

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

S ohledem na všechny znečišťující látky, 
včetně těch, které jsou uvedeny v příloze 
VIII směrnice 2000/60/ES, musí program 
opatření uvedený v čl. 11 odst. 3 této 
směrnice zajistit, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud tímto vypouštěním nebude ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby členské státy přijaly opatření na omezení vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod, aby se zabránilo znečištění.
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Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 173
Čl. 6 odst. 2

Kromě toho a s ohledem na znečišťující 
látky uvedené v příloze VIII body 7 až 12 
směrnice 2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 
této směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
pokud nebude tímto vypouštěním ohroženo 
dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod.

S ohledem na všechny znečišťující látky, 
včetně těch, které jsou uvedeny v příloze 
VIII směrnice 2000/60/ES, musí program 
opatření uvedený v čl. 11 odst. 3 této 
směrnice zajistit, aby bylo nepřímé 
vypouštění znečišťujících látek 
do podzemních vod povoleno pouze tehdy, 
prokáže-li se při předchozím šetření, že:

- vypouštění nepředstavuje riziko vzhledem 
k dosažení dobrého chemického stavu 
podzemních vod,
chemical status; 
- vypouštění nemá škodlivý účinek na půdu 
a podzemní vody v okolí vypouštění.
Kvalita podzemních vod ovlivněných 
nepřímým vypouštěním se bude 
v odůvodněných případech monitorovat. 

Or. en

Odůvodnění

Odvozená směrnice o podzemních vodách by měla poskytovat minimálně stejnou úroveň ochrany, 
jako je ochrana stanovená ve směrnici 80/68/EHS. Čl. 4 odst. 1 směrnice 80/68/EHS stanoví: 

„Aby byly splněny povinnosti uvedené v čl. 3 a), členské státy musejí:
- zakázat veškeré přímé vypouštění látek uvedených na seznamu č. I,
- podrobit předchozímu šetření veškerou likvidaci či odvoz těchto látek za účelem likvidace, které by 
mohly vést k jejich nepřímému vypouštění. Vzhledem k výsledkům tohoto šetření musejí členské 
státy tuto činnost zakázat či poskytnout povolení, pokud budou
splněna všechna technická bezpečnostní opatření na zabránění tohoto vypouštění,“

Celkový chemický stav útvarů podzemních vod se v Evropě zhoršuje. Proto je nanejvýš důležité, aby 
byl jakýkoli právní text vypracovaný na ochranu podzemních vod přísný.
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Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 174
Čl. 6 odst. 2 a (nový)

Opatření nutná podle tohoto článku 
zohlední procesy prospívající životnímu 
prostředí a používání nejlepších dostupných 
technologií, přičemž jde o technicky 
proveditelná a ne nepřiměřeně nákladná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Třetí odstavec má zajistit, aby byla opatření založena na procesech prospívajících životnímu 
prostředí, ale aby nebyla nepřiměřeně nákladná. 

Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 175
Čl. 6 odst. 2 a (nový) 

Opatření nutná podle tohoto článku 
zohlední procesy prospívající životnímu 
prostředí a používání nejlepších dostupných 
technologií, přičemž jde o technicky 
proveditelná a ne nepřiměřeně nákladná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Třetí odstavec má zajistit, aby byla opatření založena na procesech prospívajících životnímu 
prostředí, ale aby nebyla nepřiměřeně nákladná. 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 176
Čl. 6 odst. 2 a (nový)

Opatření nutná podle tohoto článku 
zohlední procesy prospívající životnímu 
prostředí a používání nejlepších dostupných 
technologií, přičemž jde o technicky 
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proveditelná a ne nepřiměřeně nákladná 
opatření.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh má zajistit, aby byla opatření založena na procesech prospívajících 
životnímu prostředí, ale aby nebyla nepřiměřeně nákladná.

Pozměňovací návrh, který předložil Péter Olajos

Pozměňovací návrh 177
Čl. 6 odst. 2 a (nový)

Při povolování nepřímého znečišťování je 
nutno v odůvodněných případech zohlednit 
difúzní zdroje znečištění, které ovlivňují 
podzemní vody.

Or. en

Odůvodnění

S ohledem na ochranu podzemních vod před znečišťováním se bude sdružený přístup (v úvahu se 
budou brát bodové a difúzní zdroje znečištění) používat podobně jako v případě povrchových vod 
podle rámcové směrnice o vodě (2000/60/ES).

Pozměňovací návrh, který předložily Caroline Jackson, Avril Doyle, Cristina Gutiérrez-
Cortines, Françoise Grossetête 

Pozměňovací návrh 178
Čl. 6 odst. 2 b (nový)

Na vypouštění se může vztahovat výjimka 
z požadavků tohoto článku pouze tehdy, 
pokud toto vypouštění vzhledem k množství 
a koncentraci nepředstavuje současné ani 
budoucí riziko z hlediska zhoršování kvality 
podzemních vod, do nichž k vypouštění 
dochází.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtý odstavec zavádí ustanovení, které zakazuje udělování výjimek, kromě případů, kdy je 
vypouštění tak malé, že neovlivňuje kvalitu podzemních vod.
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Pozměňovací návrh, který předložily Linda McAvan, María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 179
Čl. 6 odst. 2 b (nový) 

Na vypouštění se může vztahovat výjimka 
z požadavků tohoto článku pouze tehdy, 
pokud toto vypouštění vzhledem k množství 
a koncentraci nepředstavuje současné ani 
budoucí riziko z hlediska zhoršování kvality 
podzemních vod, do nichž k vypouštění 
dochází.

Or. en

Odůvodnění

Čtvrtý odstavec zavádí ustanovení, které zakazuje udělování výjimek, kromě případů, kdy je 
vypouštění tak malé, že neovlivňuje kvalitu podzemních vod.

Pozměňovací návrh, který předložil Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 180
Čl. 6 a (nový)

Article 6a
Předchozí šetření uvedené v článku 6 musí 
zahrnovat zjišťování hydrogeologických 
podmínek ve sledované oblasti, možnou 
čistící schopnost půdy a půdního podloží 
a riziko znečištění a změny kvality 
podzemních vod v důsledku vypouštění 
znečišťujících látek a toho, zda je 
vypouštění látek do podzemích vod 
uspokojivým řešením z hlediska životního 
prostředí.

Or. en

Odůvodnění

Účelem tohoto pozměňovacího návrhu je změnit znění článku tak, aby odpovídalo směrnici 
80/68/EHS. Toto znění nyní odpovídá znění ve směrnici 80/68/EHS.

Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 181
Článek 6 a (nový)
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Článek 6a 
Členské státy přijmou v souladu s článkem 
10 směrnice 2000/60/ES opatření, 
na jejichž základě se náklady spojené 
se znečištěním podzemních vod přenesou 
na znečišťovatele. 
Jestliže je výroba nebo používání výrobků 
obchodovaných na vnitřním trhu zdrojem 
znečišťování podzemních vod, přijme 
Komise kroky k uvalení vhodných a 
přiměřených pokut na příslušné zdroje 
znečištění.

Or. nl

Odůvodnění

Rámcová směrnice o vodě vyžaduje, aby členské státy přenesly náklady spojené se spotřebou 
vody na základě principu „znečišťovatel platí“. Členské státy musejí do roku 2010 poskytnout 
informace o tom, jak toho dosáhly. Používání chemických herbicidů soukromými osobami 
a místními orgány je hlavním zdrojem znečišťování podzemních vod. Pro podzemní vody jsou 
stále velmi škodlivé i tzv. alternativní látky šetrné k životnímu prostředí, které však jsou lepší 
z hlediska životního prostředí v půdě.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 182
Článek 6 a (nový)

Článek 6 a
Výzkum a šíření informací

Komise bude po dohodě s členskými státy 
podporovat šíření informací o známých 
metodách měření a výpočtu parametrů 
nutných k popisu a monitorování 
zvodnělých vrstev a nový výzkum zaměřený 
na zlepšení stávajících technologií 
na monitorování útvarů podzemních vod 
a jejich kvality a hospodaření s nimi.

Or. es

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 183
Článek 6 b (nový)
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Článek 6 b
Ochrana lázní a zdrojů léčivých vod

Komise a členské státy stanoví společnou 
metodiku pro definování ochranných 
pásem zvodnělých vrstev, které zásobují 
lázně a zdroje léčivých vod, s cílem zajistit 
dodržování těchto pásem při plánování 
průmyslových a městských činností.

Or. es

Odůvodnění

Lázně a zdroje léčivých vod nejsou do návrhu Komise začleněny i přesto, že se jedná o vody, 
které mají v Evropské unii nejvyšší kvalitu. Je nutno zavést zvláštní ochranu
zvodnělých vrstev, které je zásobují, a přijmout preventivní opatření týkající se povrchové 
úrovně. 

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 184
Čl. 8 odst. 1 a (nový)

Při přípravě na realizaci programu 
„Inspire“ stanoví Komise společnou 
metodiku pro katalogizování zvodnělých 
vrstev. V této souvislosti začnou členské 
státy se sběrem dat, jakmile vejde tato 
směrnice v platnost.

Or. es

Odůvodnění

Při přípravě na realizaci programu „Inspire“, který se týká digitálního záznamu informací 
o podzemních vodách a který právě prochází schvalováním v Parlamentu, je nutno stanovit 
metodiku sběru dat. Z tohoto důvodu se musejí členské státy zapojit do vytváření metodiky 
sběru dat.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 185
Příloha I, část A (nová)
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Nahrazuje pozměňovací návrh 30, který předložila zpravodajka

A. Klasifikace a hodnocení stavu 
ohrožených útvarů podzemních vod 
Po předložení výsledků hodnocení 
a zařazení jednotlivých míst odběru 
na základě údajů podle čl. 3 odst. 1 až 3 
se provádí klasifikace útvaru podzemních 
vod nebo útvarů podzemních vod 
označených jako ohrožené podle článku 5 
směrnice 2000/60/ES.
Podíl míst odběru klasifikovaných jako 
místa s dobrým chemickým stavem bude 
rozhodující pro klasifikaci celého útvaru 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod v případech, kdy bude 
možno potvrdit, že normy splňuje alespoň 
70 % ploch útvaru podzemních vod nebo 
skupiny útvarů podzemních vod a/nebo že 
není znečištěno více než 30 km2 útvaru 
podzemních vod, jestliže zasažené části 
útvaru nebo skupiny útvarů podzemních 
vod neohrožují dosažení environmentálních 
cílů celého útvaru nebo skupiny útvarů 
podzemních vod, a příp. jsou-li splněny 
požadavky článku 7 směrnice 2000/60/ES.
Příslušné testy se provedou v horní 
zvodnělé vrstvě.

Or. de

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 186
Příloha I, část A (nová)

A. Klasifikace a hodnocení stavu 
ohrožených útvarů podzemních vod 
Po předložení výsledků hodnocení 
a zařazení jednotlivých míst odběru 
na základě údajů podle čl. 3 odst. 1 až 3 
se provádí klasifikace útvaru podzemních 
vod nebo útvarů podzemních vod 
označených jako ohrožené podle článku 5 
směrnice 2000/60/ES.
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Podíl míst odběru klasifikovaných jako 
místa s dobrým chemickým stavem bude 
rozhodující pro klasifikaci celého útvaru 
podzemních vod nebo skupiny útvarů 
podzemních vod v případech, kdy bude 
možno potvrdit, že normy splňuje alespoň 
70 % ploch útvaru podzemních vod nebo 
skupiny útvarů podzemních vod.

Or. de

Odůvodnění

Jedno místo odběru nesplňující normy nemůže být příčinou toho, že se celý útvar podzemních 
vod klasifikuje jako špatný. Tato klasifikace by nebyla oprávněná, pokud toto místo odběru 
není reprezentativní pro celou nebo podstatnou část útvaru podzemních vod. Předložený 
pozměňovací návrh by měl zajistit, aby se při hodnocení stavu podzemních vod brala v úvahu 
reprezentativní místa odběru.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 187
Příloha I, 1. řádek, 2. sloupec – Normy kvality 

Znečišťující látka Normy kvality Znečišťující látka Normy kvality 
dusičnany 50 mg/l dusičnany 0 – 10 mg/l

Or. da

Odůvodnění

S ohledem na dusičnany:
Dusík se v podzemních vodách nachází bez lidského zásahu. Dokonce pod původními 
nezasaženými lesy zle měřit dusík pocházející z kořenové oblasti v řádu 5 kg/hektar. To 
znamená, že se dusík může v podzemních vodách nacházet v koncentraci 10 mg/l. Tato 
hodnota se však velmi liší od mezní hodnoty 50 mg/l, kterou navrhuje Komise. Jsou-li v 
podzemních vodách zjištěny hodnoty přesahující 10 mg/l, je potřeba zasáhnout, protože tyto 
hodnoty jsou nutně výsledkem nadměrného znečištění.
Na druhou stranu mohou být podzemní vody zcela prosty dusičnanů. V tomto případě je nutno 
zasáhnout proti rostoucímu znečištění v řádu 0 – 10 mg/l.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 188
Příloha 1, tabulka, sloupec 3
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Poznámka vypouští se
Norma kvality platí pro všechny útvary 
podzemních vod s výjimkou oblastí citlivých 
na dusičnany podle směrnice 91/676/EHS1. 
Pro tyto oblasti platí čl. 4 odst. 1 písm. c) 
směrnice 2000/60/ES.

Or. de

Odůvodnění

Zachování této věty by znamenalo, že by se nemusela přijímat řádná opatření s ohledem 
na útvary podzemních vod označených podle směrnice o podzemních vodách jako vody 
s „dobrým stavem“, zatímco podle směrnice o dusičnanech by stejná situace přijetí opatření 
vyžadovala. Vypuštění tohoto odstavce by proto zajistilo z hlediska hodnocení a přístupu 
stejné podmínky.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 189
Příloha I, 1. řádek, 3. sloupec – Poznámka

Norma kvality platí pro všechny útvary 
podzemních vod s výjimkou oblastí citlivých 
na dusičnany podle směrnice 91/676/EHS. 
Pro tyto oblasti platí čl. 4 odst. 1 písm. c) 
směrnice 2000/60/ES.

V případech, kdy je zjištěna hodnota nad 10 
nebo kdy došlo k nárůstu v řádu 0 – 10, je 
nutno přijmout kroky k omezení 
zemědělské činnosti.

Or. da

Odůvodnění

S ohledem na dusičnany:
Dusík se v podzemních vodách nachází bez lidského zásahu. Dokonce pod původními 
nezasaženými lesy zle měřit dusík pocházející z kořenové oblasti v řádu 5 kg/hektar. 
To znamená, že se dusík může v podzemních vodách nacházet v koncentraci 10 mg/l. Tato 
hodnota se však velmi liší od mezní hodnoty 50 mg/l, kterou navrhuje Komise. Jsou-li v 
podzemních vodách zjištěny hodnoty přesahující 10 mg/l, je potřeba zasáhnout, protože tyto 
hodnoty jsou nutně výsledkem nadměrného znečištění.
Na druhou stranu mohou být podzemní vody zcela prosty dusičnanů. V tomto případě je nutno 
zasáhnout proti rostoucímu znečištění v řádu 0 – 10 mg/l.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 190
Příloha I, 2. řádek, 2. sloupec – Normy kvality

  
1 Úř. věst. L 375, 31. 12. 1991, s. 1
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Znečišťující látka Normy kvality Znečišťující 
látka

Normy kvality 

Aktivní přísady 
v pesticidech, 
včetně jejich 
příslušných 
metabolitů a 
produktů degradace 
a reakce

0,1 µg/l Aktivní přísady 
v pesticidech, 
včetně jejich 
příslušných 
metabolitů 
a produktů 
degradace 
a reakce

Minimální 
měřitelná hodnota

Or. da

Odůvodnění

S ohledem na pesticidy:
Jsou-li v podzemních vodách zjištěny pesticidy, je nutno to považovat za plnohodnotný test. 
Je potřeba si uvědomit, že jsou-li v podzemních vodách zjištěny pesticidy i při jejich řádném 
používání, jedná se o důkaz, že tyto pesticidy končí v podzemních vodách. Logicky by tedy 
mělo být požadováno okamžité ukončení tohoto výrobku.
Minimální měřitelné hodnoty znečištění v našich podzemních vodách se liší podle pesticidů 
a jejich degradačních produktů. V některých případech je lze měřit i v hodnotách pod 0,1 
mg/l. Naštěstí se měřící metody neustále zdokonalují.

Pozměňovací návrh, který předložil Jens-Peter Bonde

Pozměňovací návrh 191
Příloha I, 2. řádek, 3. sloupec – Poznámka (nová)

Poznámka Poznámka
Jsou-li v podzemních vodách zjištěny 
aktivní látky jako např. pesticidy, je nutno 
okamžitě zavést zákaz používání těchto 
zdrojů znečištění.

Or. da

Odůvodnění

S ohledem na pesticidy:
Jsou-li v podzemních vodách zjištěny pesticidy, je nutno to považovat za plnohodnotný test. 
Je potřeba si uvědomit, že jsou-li v podzemních vodách zjištěny pesticidy používané řádně, 
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jedná se o důkaz, že tyto pesticidy končí v podzemních vodách, Logicky by tedy mělo být 
požadováno okamžité ukončení používání takového výrobku.
Minimální měřitelné hodnoty znečištění v našich podzemních vodách se liší podle pesticidů 
a jejich degradačních produktů. V některých případech je lze naměřit i hodnoty nižší než 
0,1 mg/l. Naštěstí se měřící metody neustále zdokonalují.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 192
Příloha I, 2. řádek, 3. sloupec – poznámka (nová)

Poznámka Poznámka
V případech, kdy jsou normy na obsah 
pesticidů nebo jejich příslušných 
metabolitů v pitné vodě přísnější než 
0,1 mg/l, jako normy kvality dobrého 
chemického stavu se použijí normy 
pro pitnou vodu.

Or. en

Odůvodnění

Normy pro pitnou vodu mohou být a v některých případech jsou přísnější, protože znečišťující 
látky mohou mít škodlivé účinky na zdraví. Měla by se použít také norma 0,5 µg/l pro 
celkovou koncentraci pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 193
Příloha I, řádek 2 a (nový)

Znečišťující látka Normy kvality 
Celková koncentrace 
pesticidu/metabolitu

0,5 µg/l

Or. en
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Odůvodnění

Normy pro pitnou vodu mohou být a v některých případech jsou přísnější, protože znečišťující 
látky mohou mít škodlivé účinky na zdraví. Měla by se použít také norma 0,5 µg/l pro 
celkovou koncentraci pesticidů.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 194
Příloha 1, poznámka pod čarou 21

21 V případech, kdy se má za to, že by normy 
na kvalitu podzemních vod mohly způsobit, 
že environmentálních cílů uvedených 
v článku 4 směrnice 2000/60/ES 
pro povrchové vody, které přísluší 
k útvarům podzemních vod, nebude 
dosaženo nebo že dojde k významnému 
snížení ekologické a chemické kvality 
těchto útvarů nebo k podstatnému zničení 
terestrických ekosystémů závislých přímo 
na útvaru podzemních vod, budou 
v souladu s článkem 4 a přílohou IV 
uvedené směrnice stanoveny přísnější 
normy.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Tato poznámka pod čarou uvádí, že norma kvality týkající se dusičnanů je 50 mg/l, ale že 
musí být v zájmu životního prostředí snížena. To je přísnější norma, že je uvedena ve směrnici 
o dusičnanech, která je 50 mg/l s ohledem na veřejné zdraví. Směrnice ze stejné oblasti by 
neměly stanovovat různé cíle.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 195
Příloha I, poznámka pod čarou 22

22 Dodržení norem se stanoví na základě 
srovnání s aritmetickým průměrem hodnot 
naměřených v jednotlivých odběrových 
místech útvaru, popř. skupiny útvarů 
podzemních vod, které jsou označeny jako 
ohrožené, na základě analýzy provedené 
podle článku 5 směrnice 2000/60/ES.

zrušuje se
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Or. en

Odůvodnění

Tato poznámka pod čarou je příliš důležitá na to, aby tvořila pouhou poznámku pod čarou 
v příloze. Srovnáním naměřených údajů s normami je nutno se zabývat v samostatném článku nebo 
příloze. Metoda srovnání musí být použitelná i na jiné znečišťující látky. Poznámka pod čarou 
nedává jasný návod k tomu, jak normy srovnávat. Je nutno zabránit tomu, aby docházelo 
k přehlédnutí problémů způsobených zprůměrováním údajů. Proto je tento bod přidán ve formě 
pozměňovacího návrhu k čl. 3 písm. c) (nový). 

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 196
Příloha I, poznámka pod čarou 22

22 Dodržení norem se stanoví na základě 
srovnání s aritmetickým průměrem hodnot 
naměřených v jednotlivých měřících 
místech útvaru, popř. skupiny útvarů 
podzemních vod, které jsou označeny jako 
ohrožené, na základě analýzy provedené 
podle článku 5 směrnice 2000/60/ES.

22 Dodržení norem se zhodnotí v souladu 
s oddílem 2.4.5 přílohy V směrnice 
2000/60/ES, článkem 4a této směrnice 
a s právními předpisy Společenství, 
na jejichž základě byly normy vytvořeny.

Or. en

Odůvodnění

Poznámka pod čarou, kterou navrhuje Komise, by vedla k situacím, kdy by překročení normy 
kvality v jednom místě útvaru podzemních vod způsobilo, že by byl tento útvar klasifikován jako 
útvar, který má špatný chemický stav, a to i v případech, kdy by normy jinde v útvaru překročeny 
nebyly. Toto paušalizování by znamenalo, že by byly mnohé útvary podzemních vod klasifikovány 
jako „špatné“ útvary pouze na základě místně omezeného překročení norem, což by vedlo 
ke zkreslení situace podzemních vod a k nesouladu s rámcovou směrnicí o vodě a s dalšími 
právními předpisy Společenství (např. se směrnicí o dusičnanech).

Tento pozměňovací návrh (spolu s pozměňovacím návrhem k článku 4) má zajistit, aby klasifikace 
udávala celkovou kvalitu podzemních vod. Lokálně omezená „problémová místa“ lze řešit pomocí 
změny trendu a opatření na prevenci/omezení znečišťování, přičemž by tato místa měla celkovou 
klasifikaci ovlivňovat pouze v případech, kdy jsou dost důležitá na to, aby ovlivnila cílové hodnoty 
„dobrého stavu“.

Pozměňovací návrh, který předložila Christa Klaß

Pozměňovací návrh 197
Příloha I, tabulka, řádek 2a až 2i (nový)
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Nahrazuje pozměňovací návrh 33, který předložila zpravodajka

Účinné látky 
v pesticidech celkem

0,5 µg/l Souhrn pesticidů 
včetně účinných 
metabolitů

Čpavek 0,5 mg/l

Arzén 10 µg/l

Kadmium 1,0 µg/l

Olovo 10 µg/l l

Rtuť 0,2 µg/l

Minimální 
seznam látek 
nebo iontů, které 
se vyskytují 
přirozeně nebo 
v důsledku lidské 
činnosti

Chloridy
250 mg/l

Sírany 240 mg/l

Hliník 0,2 mg/l

Orientační 
hodnoty

Or. de

Odůvodnění

Tato tabulka bude částí B přílohy 1. Jak je uvedeno již v článku 3, je nutné, aby jednotné 
normy platné v rámci Evropy určovaly chemický stav označený jako dobrý, kterého má být 
dosaženo do roku 2015, aby se zabránilo dumpingu v životním prostředí a nerovným 
podmínkám hospodářské soutěže. Proto byly z přílohy III převzaty minimální parametry. 
Hodnoty koncentrace jsou odůvodněny z humánního a ekotoxikologického hlediska a definují 
nebezpečí znečištění, tedy přechod ke stavu, který je označen jako špatný.

Jelikož není možné měřit a monitorovat všechny znečišťující látky, je nutno stanovit 
indikátory, které budou ukazovat, zda se v podzemních vodách nacházejí jisté znečišťující 
látky, a které budou moci poskytovat informace o zdroji znečištění. Z tohoto hlediska jsou tři 
látky uvedené v příloze I vhodnými indikátory. 

Dodatečně je uveden ještě parametr celkového množství pesticidů a jejich účinných látek, 
protože často nelze jako původce znečištění označit pouze jeden pesticid.
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Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 198
Příloha II

HODNOCENÍ CHEMICKÉHO STAVU 
PODZEMNÍCH VOD Z HLEDISKA 

ZNEČIŠŤUJÍCÍCH LÁTEK, PRO NĚŽ 
NA ÚROVNI SPOLEČENSTVÍ 

NEEXISTUJÍ NORMY KVALITY

SPOLEČNÁ KRITÉRIA STANOVENÍ 
MEZNÍCH HODNOT PRO HODNOCENÍ 
CHEMICKÉHO STAVU PODZEMNÍCH 

VOD

Hodnocení toho, zda jsou v případě 
znečišťujících látek, pro něž na úrovni 
Společenství neexistují normy kvality, 
splněny předpoklady dobrého chemického 
stavu, se bude provádět u všech ohrožených 
útvarů podzemních vod a s ohledem 
na všechny znečišťující látky, které 
přispívají k tomu, že se tyto útvary 
podzemních vod považují za ohrožené.

1. Mezní hodnoty budou členské státy 
stanovovat v souladu s následujícím 
postupem:

Při hodnocení se klade důraz zvláště 
na následující aspekty:

1. Mezní hodnoty budou členské státy 
stanovovat v souladu s následujícím 
postupem:

a) na informace, které se zaznamenávají 
při popisu vlastností podle čl. 5 směrnice 
2000/60/ES a dle odstavce 2.1 a 2.2 přílohy 
II této směrnice;

i) charakteristika útvaru nebo útvarů 
podzemních vod, ve vztahu k níž se 
budou používat mezní hodnoty,

b) na environmentální cíle kvality a jiné 
normy na ochranu vod, které existují 
na národní, evropské nebo mezinárodní 
úrovni; 

ii) vlastnosti sledovaných znečišťujících 
látek a

c) na všechny důležité informace 
o toxikologii, ekotoxikologii, perzistenci 
a bioakumulačním potenciálu 
znečišťujících nebo příbuzných látek;

iii) umístění monitorovaných míst.

d) na odhadovaná množství a koncentrace 
znečišťujících látek, která se přenášejí 
z útvaru podzemních vod do souvisejících 
povrchových vod a/nebo závislých 
terestrických ekosystémů;

Mezní hodnota představuje koncentraci 
znečišťující látky, jejíž překročení 
signalizuje možnost, že:

e) na odhadované účinky množství 
a koncentrací znečišťujících látek 
stanovených podle písm. d) na související 
povrchové vody a závislých terestrické 

i) není splněna jedna nebo více 
podmínek uvedených v tab. 2.3.2 přílohy 
V směrnice 2000/60/ES nebo
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ekosystémy; 
f) na hodnocení podle písm. d) a e), zda 
koncentrace znečišťujících látek v útvarech 
podzemních vod vedou k tomu, že nebude 
moci být dosaženo environmentálních cílů 
souvisejících povrchových vod stanovených 
dle článku 4 směrnice 2000/60/ES nebo že
dojde k významnému zhoršení ekologické 
nebo chemické kvality tohoto útvaru 
podzemních vod nebo významnému 
přímému poškození terestrických 
ekosystémů, které závisejí přímo na útvaru 
podzemních vod.

b) zásoby pitné vody nejsou chráněny 
v souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh upevní a zjednoduší společný postup pro stanovení mezních hodnot 
navržený Komisí. Požaduje, aby se členské státy soustředily na to, co je pro konkrétní útvar 
podzemních vod důležité, na rizika spojená se znečišťujícími látkami a na to, jak se měří mezní 
hodnoty. Spojuje také stanovení mezních hodnot s definicí „dobrého stavu“ uvedenou v rámcové 
směrnici o vodě a přidává podmínku na ochranu zdrojů pitné vody v souladu s rámcovou směrnicí 
o vodě. 

Zavedení společných norem by znamenalo přehlížet fakt, že přirozená kvalita podzemních vod 
se liší nejen mezi jednotlivými zvodnělými vrstvami, ale také uvnitř těchto vrstev (např. koncentrace 
chloridů se mohou přirozeně pohybovat v rozmezí od 20 do 10 000 mg/l v místech vzdálených 
od sebe 10 km). Liší se také účinek podzemních vod na ekosystémy i jiné účinky. Stanovení 
společných norem by se rovnalo standardizování bot, aby byly vyráběny v jedné velikosti a jednoho 
typu. Takové boty by byly jednou příliš těsné a jindy příliš volné.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 199
Příloha II, bod f a (nový)

fa) hodnocení těchto koncentrací s ohledem 
na cíle uvedené v článku 7 směrnice 
2000/60/ES, které se týkají vody používané 
k získávání pitné vody,

Or. en

Odůvodnění

Do hodnocení je nutno zahrnout hledisko podzemních vod jako zdroje pitné vody.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 200
Příloha II, bod f a (nový)

fa) hodnocení těchto koncentrací 
s ohledem na cíle uvedené v článku 7 
směrnice 2000/60/ES, které se týkají vody 
používané k získávání pitné vody,

Or. en

Odůvodnění

Do hodnocení je nutno zahrnout hledisko podzemních vod jako zdroje pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 201
Příloha II, bod f b (nový)

fb) měřené nebo vypočtené množství 
a koncentrace znečišťujících látek 
ve zdrojích používaných pro zásobování 
obyvatel pitnou vodou,

Or. en

Odůvodnění

Do hodnocení je nutno zahrnout hledisko podzemních vod jako zdroje pitné vody.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 202
Příloha II, bod f b (nový)

fb) měřené nebo vypočtené množství 
a koncentrace znečišťujících látek 
ve zdrojích používaných pro zásobování 
obyvatel pitnou vodou,

Or. en

Odůvodnění

Do hodnocení je nutno zahrnout hledisko podzemních vod jako zdroje pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předložil Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 203
Příloha III

Vypuštění PŘÍLOHY III

Or. en

Odůvodnění

Nebylo jasně stanoveno, na jakém základě bude vytvořen seznam základních znečišťujících látek. 
Rámcová směrnice o vodě požaduje, aby se členské státy zabývaly všemi znečišťujícími látkami, 
které ohrožují dosažení jejich cílů s ohledem na životní prostředí. To je nejrentabilnější přístup 
k ochraně životního prostředí. Zavedení základního seznamu znečišťujících látek, který by 
doplňoval přístup založený na sledování rizik, představuje pouze dodatečné náklady, aniž by 
přinášelo další výhody z hlediska životního prostředí.

Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 204
Příloha III, část A.1 – tabulka, 4. řádek

Látka nebo iont Látka nebo iont

Chloridy vypouští se

Or. de

Odůvodnění

Není vhodné zařazovat chloridy mezi znečišťující látky, protože dosud nejsou k dispozici 
toxikologické hodnoty pro chloridy v pitné vodě z hlediska lidské spotřeby ani žádné jiné 
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údaje, na jejichž základě by bylo možno prokázat jejich toxikologický účinek. Chloridy nejsou 
například obsaženy ve směrnici 2003/40/ES ze dne 16. května 2003, a proto by nebylo vhodné 
jejich obsah ve vodě považovat za problematický. Např. minerální vody mohou obsahovat až 
5,1 g/l chloridů.

Kromě toho jejich zařazení mezi znečišťující látky není logické vzhledem k tomu, že chloridy 
nejsou zařazeny mezi znečišťující látky uvedené v příloze VIII rámcové směrnice o vodě EU 
2000/60/ES; návrh směrnice o podzemních vodách neobsahuje ani všechny znečišťující látky, 
které jsou podle zmíněné považovány za „nebezpečné“.

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 205
Příloha III, část A.1 – tabulka, 4. řádek

Látka nebo iont

Chloridy

Látka nebo iont

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tabulka obsahuje ionty chloridů a síranů, které jsou v nadpisu přílohy a v článcích směrnice, 
jež se jimi zabývají, považovány za znečišťující látky. Toto zařazení je problematické (tyto 
látky nejsou obsaženy v příloze VIII rámcové směrnice 2000/60/ES) a zachování těchto látek 
na seznamu v tabulce by mělo nevhodné důsledky:

a) Podle čl. 4 odst. 2 může Komise navrhnout směrnici pozměňující přílohu I, tj. přílohu, 
která stanovuje pevné normy kvality pro chloridy a sírany. To nedává smysl, protože tyto látky 
se ve vodě mnoha zvodnělých vrstev v Evropské unii vyskytují přirozeně ve vysokých až velmi 
vysokých koncentracích.

b) Tyto látky by musely být zařazeny do hodnocení trendů (viz přílohu IV.1.1 a čl. 4 odst. 1) 
a pokud by jejich obsah přesáhl 75 % normy kvality nebo mezní hodnoty, měly by pro ně 
platit odpovídající požadavky na změnu trendů.
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Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 206
Příloha III, část A.1 – tabulka, 7. řádek

Látka nebo iont

Sírany
Látka nebo iont

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

Tabulka obsahuje ionty chloridů a síranů, které jsou v nadpisu přílohy a v článcích směrnice, 
které se jimi zabývají, považovány za znečišťující látky. Toto zařazení je problematické (tyto 
látky nejsou obsaženy v příloze VIII rámcové směrnice 2000/60/ES) a zachování těchto látek 
na seznamu v tabulce by mělo nevhodné důsledky:

a) Podle čl. 4 odst. 2 má Komise možnost navrhnout směrnici pozměňující přílohu I, 
tj. přílohu, která stanovuje pevné normy kvality pro chloridy a sírany. To nedává smysl, 
protože tyto látky se ve vodě mnoha zvodnělých vrstev v Evropské unii vyskytují přirozeně 
ve vysokých a velmi vysokých koncentracích.

b) Tyto látky by musely být zařazeny do hodnocení trendů (viz přílohu IV.1.1 a čl. 4 odst. 1) 
a pokudbby jejich obsah přesáhl 75 % normy kvality nebo mezní hodnoty, měly by pro ně 
platit odpovídající požadavky na změnu trendů.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 207
Příloha III, část A.1 – tabulka, 7. řádek

Látka nebo iont

Sírany

Látka nebo iont

vypouští se

Or. es

Odůvodnění

V některých členských státech dochází k vytváření síranů v podzemních vodách přirozenou 
cestou, nikoli v důsledku znečištění.
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Pozměňovací návrh, který předložil Holger Krahmer

Pozměňovací návrh 208
Příloha III, část A.1 – tabulka, 7. řádek

Látka nebo iont Látka nebo iont

Sírany vypouští se

Or. de

Odůvodnění

„Sírany“ by měly být ze seznamu v příloze III vypuštěny, protože nemají toxický účinek, 
a proto by neměly být považovány za znečišťující látky. Kromě toho se sírany přirozeně 
vyskytují na území celé Evropy. Sulfáty jsou také důležitou součástí přírodních minerálních 
vod (viz směrnici 2003/40/ES ze dne 16. května 2003).

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 209
Příloha III, část A.1 – tabulka, řádek 7 (a) (nový)

Látka nebo iont Látka nebo iont

Fosfor

Or. da

Odůvodnění

Fosfor významně ohrožuje chemickou kvalitu podzemních vod, a to jak z krátkodobého, tak 
i z dlouhodobého hlediska.
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Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 210
Příloha III, část A.1 – tabulka, řádek 7 (a) (nový)

Látka nebo iont Látka nebo iont

Měď

Or. da

Odůvodnění

Látky přidané na seznam ohrožují chemickou kvalitu podzemních vod z dlouhodobého 
hlediska.

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 211
Příloha III, část A.1 – tabulka, řádek 7 (b) (nový)

Látka nebo iont Látka nebo iont

Zinek

Or. da

Odůvodnění

Látky přidané na seznam ohrožují chemickou kvalitu podzemních vod z dlouhodobého 
hlediska.

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 212
Příloha III, část A.1 – tabulka, řádek 7 (c) (nový)

Látka nebo iont Látka nebo iont

Hliník

Or. da

Odůvodnění

Látky přidané na seznam ohrožují chemickou kvalitu podzemních vod z dlouhodobého 
hlediska.
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Pozměňovací návrh, který předložil Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 213
Příloha III, část B, bod 1.2

1.2 Údaje o každém z útvarů podzemních 
vod označeném za ohrožený, zejména 
o velikosti vodního útvaru, o vztazích mezi 
útvary podzemních vod a souvisejícími 
povrchovými vodami a závislými 
terestrickými ekosystémy, a v případě 
přirozeně se vyskytujících látek, mezi 
koncentracemi pozadí v útvarech 
podzemních vod.

1.2 Údaje o každém z útvarů podzemních 
vod označeném za ohrožený, zejména 
o velikosti vodního útvaru, o vztazích mezi 
útvary podzemních vod a souvisejícími 
povrchovými vodami a závislými 
terestrickými ekosystémy, o použití 
podzemních vod jako zdroje vody 
pro lidskou spotřebu, a v případě přirozeně 
se vyskytujících látek, mezi hodnotami 
pozadí v útvarech podzemních vod.

Or. nl

Odůvodnění

Jelikož jsou podzemní vody hlavním zdrojem pitné vody v Evropské unii, členské státy musejí 
stanovit, zda mohou být ohrožené útvary podzemních vod používány také jako zdroj pitné
vody, jak to požaduje čl. 7 odst. 1 směrnice 2000/60/ES.

Pozměňovací návrh, který předložil Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 214
Příloha III, část B 2, bod 2.2

2.2 Vztah mezi mezními hodnotami 
a koncentracemi pozadí přirozeně se 
vyskytujících látek. 

2.2. Vztah mezi mezními hodnotami 
a koncentracemi pozadí přirozeně se 
vyskytujících látek. Tam, kde nejsou známy 
koncentrace pozadí přirozeně se vyskytující 
látek v podzemích vodách, budou 
koncentrace pozadí stanoveny na základě 
nejlepšího znaleckého odhadu.

Or. da

Odůvodnění

V mnoha případech nebudou koncentrace pozadí známy až do doby, než bude ukončeno 
dlouhodobé monitorování a pro některé skupiny útvarů podzemních vod bude obtížné najít 
útvary vod, kde by bylo koncentrace přirozeného pozadí možno měřit. V obou případech bude 
nezbytné stanovit koncentrace pozadí na základě kvalifikovaného znaleckého odhadu.
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Pozměňovací návrh, který předložila Dorette Corbey 

Pozměňovací návrh 215
Příloha III, část B, bod 2, odst. 2.3

2.3 Způsob, jakým byly ekonomické 
a sociální náklady zohledněny při
stanovování mezních hodnot.

2.3 Program opatření, který musejí členské 
státy vypracovat, bude obsahovat 
odůvodnění způsobu, jakým jsou
ekonomické a sociální náklady zohledněny 
při hodnocení opatření zaměřených 
na dosažení dobrého chemického stavu.

Or. en

Odůvodnění

Ekonomické a sociální náklady by neměly ovlivňovat stanovování mezních hodnot, ale je nutno je 
brát v úvahu při hodnocení opatření, která jsou přijímána pro dosažení dobrého chemického stavu.

Pozměňovací návrh, který předložila Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 216
Příloha III, část B, bod 2, odst. 2.3

2.3 Způsob, jakým byly ekonomické 
a sociální náklady zohledněny při
stanovování mezních hodnot.

2.3 Program opatření, který musejí členské 
státy vypracovat, bude obsahovat 
odůvodnění způsobu, jakým jsou
ekonomické a sociální náklady zohledněny 
při hodnocení opatření zaměřených 
na dosažení dobrého chemického stavu.

Or. en

Odůvodnění

Ekonomické a sociální náklady by neměly ovlivňovat stanovování mezních hodnot, ale je nutno je 
brát v úvahu při hodnocení opatření, která jsou přijímána pro dosažení dobrého chemického stavu.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 217
Příloha III a (nová)

PŘÍLOHA IIIa
Látky, kterým má být zabráněno 
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v pronikání do podzemních vod
1. látky, které splňují klasifikační kritéria 
pro zařazení do kategorie 1 nebo 2 jakožto 
látky karcinogenní, mutagenní nebo 
toxické z hlediska reprodukce podle 
směrnice 67/548/EHS,
2. látky, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní nebo toxické,
3. látky, které jsou velmi perzistentní nebo 
velmi bioakumulativní,
4. látky, které mohou narušovat 
hormonální funkce ve vodní biotě,
5. látky, které jsou stejně problematické 
jako v případě látek uvedených pod body 1 
až 4 nebo 
6. látky, jejichž rozkladné produkty mají 
vlastnosti látek uvedených výše.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předložil Chris Davies

Pozměňovací návrh 218
PŘÍLOHA IV

PŘÍLOHA IV PŘÍLOHA IV

ZJIŠTĚNÍ A ZMĚNA VÝZNAMNÝCH 
A TRVALE VZRŮSTAJÍCÍCH TRENDŮ

ZJIŠTĚNÍ A ZMĚNA VÝZNAMNÝCH 
A TRVALE VZRŮSTAJÍCÍCH TRENDŮ

1. ZJIŠTĚNÍ VÝZNAMNÝCH A TRVALE 
VZRŮSTAJÍCÍCH TRENDŮ

1. ZJIŠTĚNÍ VÝZNAMNÝCH A TRVALE 
VZRŮSTAJÍCÍCH TRENDŮ

Odstavce 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5 a 1.6 se 
vypouštějí.

Aby bylo možno zjistit významné a trvale 
vzrůstající trendy v koncentracích 
jakýchkoli znečišťujících látek 
v podzemních vodách, členské státy stanoví 
četnost a místa monitorování, které by byly 
dostatečné z hlediska:
- poskytování informací, na jejichž základě 
by bylo možno s dostatečnou jistotou 
a přesností odlišit vzrůstající trendy, které 
jsou výsledkem lidské činnosti, 
od přirozených odchylek a
- zjištění vzrůstajících trendů s dostatečným 
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předstihem, aby bylo možno zavést opatření 
na změnu těchto trendů s cílem předejít 
nebo alespoň co nejvíce zmírnit negativní 
změny kvality podzemních vod, které jsou 
významné z hlediska životního prostředí.

Budou se používat monitorovací 
a analytické metody, jež odpovídají 
příslušným mezinárodním nebo 
národním normám, které mají za úkol 
zajistit poskytování údajů o stejné 
vědecké kvalitě a srovnatelnosti.

2. VÝCHODISKA KE ZMĚNĚ TRENDU 2. VÝCHODISKA KE ZMĚNĚ TRENDU

Odstavce 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6 a 2.7 se 
vypouštějí.

Východiskem ke změně trendů bude 
situace, kdy koncentrace znečišťující látky 
dosáhne 75 % kterékoli normy kvality nebo 
mezní hodnoty, jejíž překročení by mělo 
za následek negativní změny kvality 
podzemních vod, které jsou významné 
z hlediska životního prostředí:
- změnu trendu je nutno zahájit co nejdříve, 
aby mohla opatření na změnu trendu 
rentabilním způsobem předejít nebo 
alespoň co nejvíce zmírnit negativní změny 
kvality podzemních vod, které jsou 
významné z hlediska životního prostředí,
- je nutno stanovit jiný výchozí bod 
z důvodu technické obtížnosti určení, zda se 
při sledovaných koncentracích jedná 
o trend nebo
- vzhledem k míře nárůstu a možnosti 
zvrátit trend lze i při pozdějším zahájení 
opatření na změnu trendu rentabilním 
způsobem předejít nebo alespoň co nejvíce 
zmírnit negativní změny kvality podzemních 
vod, které jsou významné z hlediska 
životního prostředí.
Členské státy shrnou v plánech povodí 
vyžadovaných podle článku 13 směrnice 
2000/60/ES důvody, které je vedly k tomu, 
že výchozí body stanovily tak, jak je 
stanovily.

Or. en
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Odůvodnění

Návrh Komise zařadit do směrnice předepsanou četnost monitorování a pevné výchozí body 
ke změně trendů by mohl vést k opožděnému zjištění trendů významných z hlediska životního 
prostředí a zabránit včasným opatřením na jejich změnu a odvrácení významných ekologických 
škod. Pevně stanovená četnost monitorování by mohla při charakterizování trendu vést také 
k nevhodné úrovni monitorování. Nejedná se tedy o rentabilní a vědecky podložený přístup.

Tento pozměňovací návrh požaduje, aby členské státy stanovily četnost monitorování a výchozí 
body ke změně trendů tak, aby bylo zajištěno včasné zjištění a změna trendů, které by tak nemohly 
způsobit významné škody. V zájmu důsledného přístupu by členské státy musely stanovit četnost 
monitorování a výchozí body za použití společných kritérií. Vhodná četnost monitorování a výchozí 
body budou záviset na charakteristice sledovaných útvarů podzemních vod a znečišťujících látek.

Pozměňovací návrh, který předložily Hiltrud Breyer, Marie Anne Isler Béguin 

Pozměňovací návrh 219
Příloha IV, odst. 1.2, písm. a)

a) Hodnocení se provádí na základě 
aritmetických průměrů průměrných hodnot
jednotlivých míst odběru v každém útvaru 
podzemních vod, popř. každé skupiny útvarů 
podzemních vod, vypočítaných na základě 
čtvrtletního, pololetního nebo ročního 
monitorování.

a) Hodnocení naměřených hodnot 
získaných na základě programu 
monitorování bude založeno na analýze 
trendů v každém jednotlivém místě odběru
v každém útvaru podzemních vod, 
popř. každé skupiny útvarů podzemních vod.

Or. en

Odůvodnění

Zprůměrování vzorků za určitou dobu by znamenalo, že by se významné koncentrace znečišťujících 
látek mohly zprůměrováním rozředit, a ve výsledcích by se neodrazily.

Pozměňovací návrh, který předložila María Sornosa Martínez

Pozměňovací návrh 220
Příloha IV, bod 1.2, písm. a)

a) Hodnocení se provádí na základě 
aritmetických průměrů průměrných hodnot 
jednotlivých míst odběru v každém útvaru
podzemních vod, popř. každé skupiny útvarů 
podzemních vod, vypočítaných na základě 
čtvrtletního, pololetního nebo ročního 
monitorování.

a) Hodnocení se provádí na základě 
aritmetických průměrů průměrných hodnot 
jednotlivých míst odběru v každém útvaru
podzemních vod, popř. každé skupiny útvarů 
podzemních vod, vypočítaných na základě 
čtvrtletního, pololetního nebo ročního 
monitorování. Je nutno zajistit 
srovnatelnost míst odběru.

Or. es
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Odůvodnění

Přirozené chemické složení podzemních vod se velmi liší nejen mezi různými útvary 
podzemních vod, ale taky v uvnitř jednoho útvaru. Existují například rozdíly v chemickém 
složení podzemních vod blízko povrchu a hlouběji. Proto je v zájmu řádného hodnocení nutno 
zajistit srovnatelnost míst odběru, např. s ohledem na geologické podmínky.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 221
Příloha IV, bod 1.2 (c), úvod

c) Minimální počet dat a minimální délka 
období jsou stanoveny v následující tabulce; 
Období nesmí být delší než 15 let.

c) Minimální počet dat a minimální délka 
období jsou stanoveny v následující tabulce; 
Období nesmí být delší než 6 let.

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 6 let, které již bylo stanoveno.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 222
Příloha IV, bod 1.2 (c) – tabulka, 2. sloupec, 1. řádek

Četnost monitorování Min. počet let
Ročně                                8

Četnost monitorování        Min. počet let
Ročně                                6

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 6 let, které již bylo stanoveno.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 223
Příloha IV, bod 1.2 (c) – tabulka, 3. sloupec

Četnost                            Maximální
monitorování    počet let

Četnost                       Maximální
monitorování                 počet let
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Ročně                                15
Pololetně                            15
Čtvrtletně                           15  
 

Ročně                                6
Pololetně                            6
Čtvrtletně                           6  
 

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 6 let, které již bylo stanoveno.

Pozměňovací návrh, který předložila Cristina Gutiérrez-Cortines

Pozměňovací návrh 224
Příloha IV, bod 1.6 a (nový)

1.6.a Při kvantifikaci útvarů podzemních 
vod zjistí členské státy – ve spolupráci 
s úřady odpovědnými za povodí – vodní 
bilanci a hladinu zvodnělé vrstvy za použití 
vhodných ukazatelů definovaných 
na základě historických údajů 
a monitorovacích systémů vytvořených 
za tímto účelem.

Or. es

Odůvodnění

Členské státy (jednající prostřednictvím svých příslušných úřadů) mají o vývoji hladiny 
podzemních vod nejširší znalosti díky kontrolním a monitorovacím systémům. Je nutno 
přihlédnout k tomu, že se zvodnělé vrstvy v důsledku velmi rozdílných geologických podmínek 
na území Evropské unie liší.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 225
Příloha IV, bod 2.3, úvod

2.3 Minimální počet měření a minimální 
délka časových úseků pro analýzu změny 
trendu v letech závisí na stanovené četnosti 
monitorování v souladu s odst. 1.2 písm. c) 
této přílohy a je stanovena v následující 
tabulce. Období nesmí být delší než 30 let.

2.3 Minimální počet měření a minimální 
délka časových úseků pro analýzu změny 
trendu v letech závisí na stanovené četnosti 
monitorování v souladu s odst. 1.2 písm. c) 
této přílohy a je stanovena v následující 
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tabulce. Období nesmí být delší než 6 let.

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 6 let, které již bylo stanoveno.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 226
Příloha IV, bod 2.3 – tabulka, 2. sloupec, 1. řádek

Četnost monitorování   Min. počet let
Ročně                                   14

Četnost monitorování        Min. počet let
Ročně                                           6

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 6 let, které již bylo stanoveno.

Pozměňovací návrh, který předložil Richard Seeber

Pozměňovací návrh 227
Příloha IV, bod 2.3 – tabulka, 3. sloupec

Četnost                            Maximální
monitorování                   počet let
Ročně                                30

Pololetně     30
Čtvrtletně                           30  
 

Četnost                            Maximální
monitorování                    počet let
Ročně               6

Pololetně                            6
Čtvrtletně                           6  
 

Or. de

Odůvodnění

Má-li se časové období zkrátit, mělo by odpovídat období 


