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Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 20
Bod odůvodnění 6

(6) Podle Smlouvy musí Společenství při 
přípravě politiky pro životní prostředí mimo 
jiné přihlížet k dostupným vědeckým a 
technickým údajům. Tato směrnice by měla 
využít vědecké poznatky při zavádění 
nejspolehlivějších určujících ukazatelů k 
předvídání mikrobiologicky podmíněného 
zdravotního rizika a k dosažení vysoké 
úrovně ochrany. Měly by se provést další 
epidemiologické studie o zdravotních 
rizicích spojených s koupáním, zejména ve 
sladkých vodách.

(6) Podle Smlouvy musí Společenství při 
přípravě politiky pro životní prostředí mimo 
jiné přihlížet k dostupným vědeckým a 
technickým údajům. Tato směrnice by měla 
využít vědecké poznatky při zavádění 
nejspolehlivějších určujících ukazatelů k 
předvídání mikrobiologicky, fyzikálně a 
chemicky podmíněných zdravotních rizik a 
k dosažení vysoké úrovně ochrany. Měly by 
se provést další epidemiologické studie o 
zdravotních rizicích spojených s koupáním, 
zejména ve sladkých vodách.

Or. en
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Odůvodnění

Částečně znovu zařazuje pozměňovací návrhy 2 a 58 z prvního čtení, přijaté dne 21. října 2003 
(Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 21
Bod odůvodnění 8 a (nový)

(8a) Tato směrnice by měla zohledňovat 
nové druhy rekreačních aktivit 
provozovaných na vodě, jež si získaly oblibu 
díky sociálním změnám a novým druhům 
sportovních materiálů a vybavení.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje původní bod odůvodnění 10 návrhu Komise.

Nové druhy vodních sportů jsou v současnosti provozovány v řadě vod ke koupání na území 
Evropské unie. Při těchto sportech hrozí stejné nebezpečí spolknutí vody jako při koupání. Je 
tudíž třeba zajistit, aby tato směrnice v určitém rozsahu  řešila rovněž problematiku  osob 
provozujících nové sporty. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 11

(11) Dne 25. června 1998 podepsalo 
Společenství Úmluvu OSN/EHK o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí (Aarhuská 
úmluva). Právní předpisy Společenství by se 
měly náležitě sladit s touto úmluvou za 
účelem její ratifikace Společenstvím. Proto 
je vhodné začlenit do této směrnice 
ustanovení o přístupu veřejnosti k 
informacím a zajistit účast veřejnosti na 

(11) Dne 25. června 1998 podepsalo 
Společenství Úmluvu OSN/EHK o přístupu 
k informacím, účasti veřejnosti na 
rozhodování a přístupu k právní ochraně v 
záležitostech životního prostředí (Aarhuská 
úmluva). Právní předpisy Společenství by se 
měly náležitě sladit s touto úmluvou za 
účelem její ratifikace Společenstvím. Proto 
je vhodné začlenit do této směrnice 
ustanovení o přístupu veřejnosti k 
informacím a zajistit účast veřejnosti na 
jejím provádění v souladu se směrnicí  
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jejím provádění. Evropského parlamentu a Rady 2003/4/ES 
ze dne 28. ledna 2003 o přístupu veřejnosti 
k informacím o životním prostředí 1 a 
směrnicí Evropského parlamentu a Rady 
2003/35/ES ze dne 26. května 2003 o účasti 
veřejnosti na vypracovávání některých 
plánů a programů týkajících se životního 
prostředí 2.
1 Úř. věst. L 41, 14.2.2003, s. 26.
2 Úř. věst. L 156, 25.6.2003, s. 17.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje bod odůvodnění 13 návrhu Komise v upraveném a aktualizovaném znění.

Vzhledem k tomu, že příslušná ustanovení Arhuské úmluvy byla uplatněna prostřednictvím dvou 
konkrétních směrnic, měly by být tyto směrnice výslovně zmíněny. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 23
Bod odůvodnění 14

(14) Trvalý význam politiky Společenství v 
oblasti vod ke koupání je zřejmý každou 
koupací sezonu, jelikož chrání veřejnost 
před znečištěním způsobeným nehodou i 
trvalým znečištěním, ke kterému došlo v 
oblastech koupání ve Společenství nebo v 
jejich blízkosti. Celková jakost vod ke 
koupání se od vstupu směrnice Rady 
76/160/EHS v platnost značně zlepšila. 
Směrnice však odráží stav poznání a 
zkušeností z počátku sedmdesátých let. Od 
té doby se změnil způsob využívání vod ke 
koupání stejně jako stav vědeckého a 
technického poznání. Uvedená směrnice by 
proto měla být zrušena,

(14) Trvalý význam politiky Společenství v 
oblasti vod ke koupání je zřejmý každou 
koupací sezonu, jelikož chrání veřejnost 
před znečištěním způsobeným nehodou i 
trvalým znečištěním, ke kterému došlo v 
oblastech koupání ve Společenství nebo v 
jejich blízkosti. Celková jakost vod ke 
koupání se od vstupu směrnice Rady 
76/160/EHS v platnost značně zlepšila. 
Směrnice však odráží stav poznání a 
zkušeností z počátku sedmdesátých let. Od 
té doby se změnil způsob využívání vod ke 
koupání a rekreačním účelům stejně jako 
stav vědeckého a technického poznání. 
Uvedená směrnice by proto měla být 
zrušena,

Or. en
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Odůvodnění

Znovu zařazuje části původního bodu odůvodnění 4 návrhu Komise.

Nové druhy vodních sportů jsou v současnosti provozovány v řadě vod ke koupání na území 
Evropské unie. Při těchto sportech hrozí stejné nebezpečí spolknutí vody jako při koupání. Je 
tudíž třeba zajistit, aby tato směrnice v určitém rozsahu  řešila rovněž problematiku  osob 
provozujících nové sporty.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 24
Čl. 1 odst.2

2. Účelem této směrnice je zachovat a 
chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu 
a chránit lidské zdraví, a to doplněním 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.

2. Účelem této směrnice je zachovat a 
chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu 
a chránit lidské zdraví, a to doplněním 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES a podporou cílů, opatření a 
jednotných norem chemické jakosti 
stanovených ve směrnici 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje pozměňovací návrh 4  z prvního čtení, přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 82, 
1.4.2004).

Vody ke koupání musí též splňovat chemické normy stanovené v rámcové směrnici.

Pozměňovací návrh Adamose Adamoua

Pozměňovací návrh 25
Čl. 1, odst.2

2. Účelem této směrnice je zachovat a 
chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu 
a chránit lidské zdraví, a to doplněním 
směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2000/60/ES.

2. Účelem této směrnice je zachovat a 
chránit životní prostředí, zlepšit jeho kvalitu 
s cílem chránit lidské zdraví proti 
chemickému a mikrobiologickému 
znečištění během koupání nebo jiných 
způsobů rekreačního využívání vod, a to 
doplněním směrnice Evropského parlamentu 
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a Rady 2000/60/ES. 

Or. en

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 26
Čl. 1 odst.3

3. Tato směrnice se vztahuje na jakoukoli 
část povrchových vod, u které příslušný 
orgán očekává, že se v nich bude koupat 
velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý 
zákaz koupání nebo trvalé varování před 
koupáním (dále jen „vody ke koupání“). 
Nevztahuje se na:

3. Tato směrnice se vztahuje na jakoukoli 
část povrchových vod, u které

i) příslušný orgán očekává, že se v nich bude 
koupat velký počet lidí, nebo 

ii) je veřejnými orgány nebo v obchodním 
zájmu koupání aktivně podporováno, nebo

iii) uznávaná sdružení obvykle provozují 
jiné rekreační aktivity pro účely tréninku 
nebo organizování soutěží,

a u které příslušný orgán nevydal trvalý 
zákaz koupání nebo trvalé varování před 
koupáním (dále jen „vody ke koupání“). 
Nevztahuje se na:

(a) plavecké a lázeňské bazény; (a) plavecké a lázeňské bazény;
(b) ohraničené vody podléhající úpravě nebo 
používané k léčebným účelům;

(b) ohraničené vody podléhající úpravě nebo 
používané k léčebným účelům;

(c) uměle vytvořené ohraničené vody 
oddělené od povrchových a podzemních 
vod.

(c) uměle vytvořené ohraničené vody 
oddělené od povrchových a podzemních 
vod.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje čl. 3 odst.1 písm.b) návrhu Komise a pozměňovací návrh 7 z prvního čtení 
v pozměněném znění, s cílem dosáhnout kompromisu. 

Definice vod ke koupání by měla zahrnovat povrchové vody, v nichž je podporováno koupání. 
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Dále by do ní měly být začleněny vody využívané k rekreačním účelům, v rámci kompromisu by 
však měly být omezeny na vody, kde jsou takové aktivity provozovány pravidelně. 

Pozměňovací návrh Frederiky Brepoelsové

Pozměňovací návrh 27
Čl. 1 odst.3, úvodní formulace

3. Tato směrnice se vztahuje na jakoukoli 
část povrchových vod, u které příslušný 
orgán očekává, že se v nich bude koupat 
velký počet lidí, a pro kterou nevydal trvalý 
zákaz koupání nebo trvalé varování před 
koupáním (dále jen „vody ke koupání“).

3. Pro účely této směrnice se „vodami ke 
koupání“ rozumí veškeré tekoucí či stojaté 
sladké vody nebo jejich části a mořské vody, 
u nichž:

- příslušné orgány členského státu koupání 
výslovně povolily,
- nebo u nichž nebylo koupání  zakázáno a 
jež ke koupání pravidelně využívá velký 
počet lidí.

Or. nl

Odůvodnění

Nová obecnější a širší definice „vod ke koupání“ umožňuje přílišnou volnost a omezila by 
schopnost členských států zajistit dobrou jakost vod ke koupání. Navrhuje se tudíž, aby byla 
použita původní definice „vod ke koupání“ uvedená ve směrnici 76/160/EHS, neboť je 
jednoznačnější.   

Pozměňovací návrh Adamose Adamoua

Pozměňovací návrh 28
Čl. 1 odst.3 písm. c a) (nové)

(ca) vody využívané k rekreačním aktivitám  
provozovaným ve vzdálenosti větší něž 100 
metrů od pobřeží v době odlivu, nebo mimo 
koupací sezonu, pokud nejsou zvlášť 
ohroženy znečištěním z odpadních vod nebo 
z jiných zdrojů .

Or. en
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Pozměňovací návrh Adamose Adamoua

Pozměňovací návrh 29
Čl. 2 odst.1 a (nový)

“Vodami ke koupání” se rozumí: veškeré 
tekoucí nebo stojaté povrchové 
vnitrozemské vody, brakické vody a  
pobřežní vody (nebo jejich části) u nichž: 
(a) nebylo koupání  zakázáno a jež ke 
koupání pravidelně využívá během kou pací 
sezony velký počet koupajících se osob, 
nebo
(b) jsou obvykle provozovány jiné rekreační 
aktivity,  pokud nejsou zvlášť ohroženy 
znečištěním z odpadních vod nebo z jiných 
zdrojů, nebo
(c) je veřejnými orgány nebo v obchodním 
zájmu koupání aktivně podporováno 

Or. en

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 30
Čl. 2 bod 7 f a) (nový)

(fa) vytvoření nouzových plánů a 
kontrolních systémů;

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje čl. 3 odst.3 písm. g) návrhu Komise.

Tento pozměňovací návrh je v souladu s pozměňovacím  návrhem 6 zpravodaje, který navrhuje, 
aby byl znovu zařazen článek 12 návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 31
Čl. 2 bod 7 a (nový)

7a. “Jinými rekreačními aktivitami” se
rozumí činnosti, při nichž jsou k pohybu po 
vodě používány pomůcky, a při nichž hrozí 
významné riziko spolknutí vody, jako je 
surfování,  windsurfing a jízda na kajaku.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje čl. 3 odst. 4 návrhu Komise.

Definice „jiných rekreačních aktivit“ je nezbytná v souladu s pozměňovacím návrhem 9 
zpravodaje, který navrhuje, aby byly zavedeny určité povinnosti týkající se jiných rekreačních 
aktivit. 

Pozměňovací návrh Gyuly Hegyiho

Pozměňovací návrh 32
Čl. 2 bod 8

8. „Krátkodobým znečištěním“ se rozumí 
mikrobiologická kontaminace uvedená v 
příloze I sloupci A, která má jasně zjistitelné 
příčiny, u níž se obvykle neočekává, že 
zhorší jakost vod ke koupání po dobu delší 
než přibližně 72 hodin, a pro niž příslušný 
orgán vytvořil postupy k předvídání a řešení, 
jak je stanoveno v příloze II.

8. „Krátkodobým znečištěním“ se rozumí 
mikrobiologická kontaminace uvedená v 
příloze I sloupci A, která má jasně zjistitelné 
příčiny, u níž se obvykle neočekává, že 
zhorší jakost vod ke koupání po dobu delší 
než 48 hodin poté, co zanikne jeho příčina, 
a nebude trvat déle než  přibližně 72 hodin, 
a pro niž příslušný orgán vytvořil postupy k 
předvídání a řešení, jak je stanoveno v 
příloze II. 

Or. en
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Odůvodnění

Začátek krátkodobého znečištění je někdy obtížné určit, a je tudíž nutné stanovit jasnější  
přesnější definici. Zánik „jasně zjistitelné příčiny“ lze určit přesněji. 

Pozměňovací návrh Adriany Poli Bortoneové

Pozměňovací návrh 33
Čl. 3 odst. 4

4. Před zahájením každé koupací sezony se 
sestaví monitorovací kalendář, poprvé před 
zahájením třetí celé koupací sezony po 
vstupu této směrnice v platnost. 
Monitorování se uskuteční nejpozději čtyři 
dny po dni stanoveném v monitorovacím 
kalendáři.

4. Před zahájením každé koupací sezony se 
sestaví monitorovací kalendář, poprvé před 
zahájením třetí celé koupací sezony po 
vstupu této směrnice v platnost. 
Monitorování se uskuteční nejpozději čtyři 
dny po dni stanoveném v monitorovacím 
kalendáři nebo po dni, po němž byl znovu 
uplatněn monitorovací kalendář po 
pozastavení uvedeném v odstavcích  7 a 7a.

Or. it

Odůvodnění

Cílem tohoto pozměňovacího návrhu je upřesnit, že povinnost provést odběr vzorků do 4 dní 
poté, co se situace navrátí do normálního stavu, platí i v případě, že dojde k pozastavení 
monitorovacího kalendáře z důvodu výjimečných situací nebo situací, které činí monitorování 
nebezpečným nebo neproveditelným. 

Pozměňovací návrh Adriany Poli Bortoneové

Pozměňovací návrh 34
Čl. 3 odst. 7 a (nový)

7 a. Během meteorologických situací nebo 
případů vyšší moci, v jejichž důsledku nelze 
monitorování provést, může být 
monitorovací kalendář uvedený v odstavci 4 
pozastaven a znovu uplatněn bezprostředně 
po skončení nebezpečné situace a/nebo 
situace, v jejímž důsledku nelze 
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monitorování provést.

Or. it

Odůvodnění

Obdobně jako v případě ustanovení odstavce 7 musí být dovoleno přerušit monitorování také 
v situacích, kdy nelze vzorky odebrat, neboť by to bylo nebezpečné nebo proto, že nastal případ 
vyšší moci, například při rozbouřeném moři nebo při nepříznivých meteorologických 
podmínkách.

Pozměňovací návrh Guida Sacconiho

Pozměňovací návrh 35
Čl. 5 odst.1 písm.b)

b) " přijatelné "; zrušeno

Or. it

Odůvodnění

„Přijatelná“ jakost vod ke koupání nebyla předpokládána v návrhu Komise ani zavedena 
prostřednictvím pozměňovacích návrhů v první čtení. 
Znění společného postoje a příloh by mělo být považováno za odpovídajícím způsobem změněné. 

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 36
Čl. 5 odst.1 point písm. b)

(b) " přijatelné " zrušen

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám  1 a 2 uvedeným v příloze I.
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Pozměňovací návrh by Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 37
Čl. 5 odst.1 písm. b)

(b) " přijatelné "; zrušen

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o jakosti vod 
v souladu s články 4 a 9 návrhu Komise. 

Horizontální pozměňovací návrh – bude-li přijat, musí být odpovídajícím způsobem změněny 
veškeré odkazy v legislativním textu, včetně příloh. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 38
Čl. 5 odst.3

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2015 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. 
Přijmou taková reálná a přiměřená opatření, 
která považují za vhodná ke zvýšení počtu 
vod ke koupání, jež jsou klasifikovány jako 
„výborné“ nebo „dobré“.

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2011 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „dobré“a 
byly splněny cíle týkající se chemického 
stavu vod v souladu s kritérii, klasifikací a 
lhůtami stanovenými ve směrnici 
2000/60/ES. Přijmou taková reálná a 
přiměřená opatření, která považují za 
vhodná ke zvýšení počtu vod ke koupání, jež 
jsou klasifikovány jako „výborné“.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí dřívější datum pro dosažení jakosti v souladu s čl. 8 odst.3  návrhu Komise a znovu 
zařazuje pozměňovací návrh 16 přijatý v prvním čtení a stav jakosti v souladu s články 4 a 9 
návrhu Komise. 

Komise navrhla lhůtu pět let po vstupu směrnice v platnost (tři roky po dvou letech jeho 
uplatňování). Za předpokladu, že tato směrnice nabude účinnosti na začátku roku 2006 je 
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rozumné, aby bylo stanoveno nové datum ke konci koupací sezony v roce 2011. Tím by členské 
státy získaly více času než bylo původně navrhováno. 

Pozměňovací návrh Frederiky Brepoelsové

Pozměňovací návrh 39
Čl. 5 odst.3

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2015 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. 
Přijmou taková reálná a přiměřená
opatření, která považují za vhodná ke 
zvýšení počtu vod ke koupání, jež jsou 
klasifikovány jako „výborné“ nebo „dobré“.

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2015 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. 
Přijmou veškerá nezbytná opatření, která 
považují za vhodná ke zvýšení počtu vod ke 
koupání, jež jsou klasifikovány jako 
„výborné“ nebo „dobré“.  

Or. nl

Odůvodnění

Cílem je zlepšit ve stanovené lhůtě jakost vod ke koupání, aby spadaly do nejvyšší kategorie; a 
záleží na rozhodnutí členských států, jaká opatření považují za nezbytná.  

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 40
Čl. 5 odst.3

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2015 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „přijatelné“. 
Přijmou taková reálná a přiměřená opatření, 
která považují za vhodná ke zvýšení počtu 
vod ke koupání, jež jsou klasifikovány jako 
„výborné“ nebo „dobré“.    

3. Členské státy zajistí, aby do konce 
koupací sezony v roce 2015 byly všechny 
vody ke koupání přinejmenším „dobré“. 
Přijmou taková reálná a přiměřená opatření, 
která považují za vhodná ke zvýšení počtu 
vod ke koupání, jež jsou klasifikovány jako 
„výborné“.      

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze  I.
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Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 41
Čl. 5 odst.4

4. Bez ohledu na obecný požadavek 
odstavce 3 lze vody ke koupání dočasně 
klasifikovat jako „nevyhovující “, ačkoli 
nadále vyhovují této směrnici. Je nutno 
zjistit příčiny, proč nebylo dosaženo 
„přijatelného“ stavu jakosti. V těchto 
případech členské státy zajistí, aby byly 
splněny tyto podmínky: 

4. Bez ohledu na obecný požadavek 
odstavce 3 lze vody ke koupání dočasně 
klasifikovat jako „nevyhovující “, ačkoli 
nadále vyhovují této směrnici. Je nutno 
zjistit příčiny, proč nebylo dosaženo 
„dobrého“ stavu jakosti. V těchto případech 
členské státy zajistí, aby byly splněny tyto 
podmínky:  

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze  I.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 42
Čl. 5 odst.4 písm. a) bod i a) (nový)

(ia) zjištění příčin, proč dotčené vody 
nevyhovují této směrnici; a

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí čl. 13 odst. 2 návrhu Komise.

Je důležité výslovně požadovat, aby byly zjištěny příčiny a důvody, proč nebylo dosaženo 
souladu s touto směrnicí. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 43
Čl. 5 odst.4 bod ii)

(ii) přiměřená řídící opatření s cílem (ii) uplatní se  přiměřená opatření s cílem 
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předejít  příčinám znečištění nebo tyto 
příčiny omezit či odstranit.

předejít  příčinám znečištění nebo tyto 
příčiny omezit či odstranit; tato opatření 
by měla do tří let přinést pozitivní 
výsledky.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí čl. 13 odst. 2 návrhu Komise.

Je vhodnější uvádět opatření obecně, nikoli pouze řídící opatření, zejména proto, že jejich cílem 
je mimo jiné předcházet příčinám. Přijatá opatření musí v určité lhůtě přinést pozitivní výsledky.  

Pozměňovací návrh Frederika Brepoelsové a Rii Oomen-Ruijtenové

Pozměňovací návrh 44
Čl. 5 odst.4 písm.a) bod ii a) (nový)

(ii a) veřejnost bude uvědomena jasným 
a jednoduchým varovným signálem a bude 
také informována o známých příčinách 
znečištění nebo kontaminace a o všech 
přijatých nebo plánovaných opatření, na 
základě profilu dotčených vod ke koupání.

Or. nl

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 18 z prvního čtení, přijatý dne 21. října 2003, přičemž 
navrhuje určité změny vzhledem k tomu, že tento pozměňovací návrh musí být posuzován 
v kontextu článku 5 upravujícího klasifikaci vod ke koupání. Cílem je tudíž informovat, spíše než 
varovat veřejnost. Dále je  z provedeného výzkumu  zřejmé, že zdroje znečištění není v žádném 
případě možné vždy zjistit. Veřejnost může být tudíž informována pouze o známých příčinách. 
Poslední doplněný bod vyjadřuje názor, že je vhodné informovat veřejnost také o plánovaných 
opatřeních, a že poskytované informace musí vycházet z profilu dotčených vod ke koupání.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 45
Čl. 5 odst.4 písm. b)

(b) Jsou-li v pěti po sobě následujících 
letech vody ke koupání klasifikovány jako 

(b) Pokud vody ke koupání nedosáhly ani ve 
lhůtě tří let  "dobré" jakosti, považují se za 
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„nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz 
koupání nebo trvalé varování před 
koupáním. Členský stát však může vydat 
zákaz koupání nebo varování před 
koupáním před skončením pětiletého 
období, pokud se domnívá, že by dosažení 
„přijatelné“ jakosti nebylo proveditelné 
nebo by bylo nepřiměřeně nákladné.

vody, které nejsou v souladu s touto 
směrnicí. 

Or. en

Odůvodnění

Znovu zavádí čl. 13 odst. 2 návrhu Komise.

Zákaz koupání by měl být ukládán pouze jako dočasné opatření – neměl by umožňovat, aby se 
jeho prostřednictvím příslušné subjekty vyhnuly povinnosti dosáhnout dobré jakosti.  

Pozměňovací návrh Frederiky Brepoelsové

Pozměňovací návrh 46
Čl. 5 odst.4 písm. b)

(b) Jsou-li v pěti po sobě následujících 
letech vody ke koupání klasifikovány jako 
„nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz 
koupání nebo trvalé varování před 
koupáním. Členský stát však může vydat 
trvalý zákaz koupání nebo varování před 
koupáním před skončením pětiletého 
období, pokud se domnívá, že by dosažení 
„přijatelné“ jakosti nebylo proveditelné nebo 
by bylo nepřiměřeně nákladné.

(b) Jsou-li v pěti po sobě následujících 
letech vody ke koupání klasifikovány jako 
„nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz 
koupání nebo trvalé varování před 
koupáním. Členský stát však může vyřadit 
dotčené vody ke koupání ze seznamu vod 
určených ke koupání před skončením 
pětiletého období, pokud se domnívá, že by 
náklady na dodržení požadované jakosti 
vod ke koupání byly vyšší než výhody 
v oblasti veřejného zdraví a/nebo že by 
dosažení „přijatelné“ jakosti nebylo 
proveditelné nebo by bylo nepřiměřeně 
nákladné.

Or. nl

Odůvodnění

Členským státům, které se domnívají, že by náklady ve smyslu veřejného zdraví a bezpečnosti 
byly nepřiměřeně vysoké, musí být umožněno, aby takové vody vyřadily ze seznamu vod ke 
koupání.      
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Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 47
Čl. 5 odst.4 písm. b)

(b) Jsou-li v pěti po sobě následujících 
letech vody ke koupání klasifikovány jako 
„nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz 
koupání nebo trvalé varování před 
koupáním. Členský stát však může vydat 
zákaz koupání nebo varování před koupáním 
před skončením pětiletého období, pokud se 
domnívá, že by dosažení „přijatelné“ jakosti 
nebylo proveditelné nebo by bylo 
nepřiměřeně nákladné.

(b) Jsou-li v pěti po sobě následujících 
letech vody ke koupání klasifikovány jako 
„nevyhovující“, vydá se trvalý zákaz 
koupání nebo trvalé varování před 
koupáním. Členský stát však může vydat 
zákaz koupání nebo varování před koupáním 
před skončením pětiletého období, pokud se 
domnívá, že by dosažení „přijatelné“ jakosti 
nebylo proveditelné nebo by bylo 
nepřiměřeně nákladné.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze  I.

Pozměňovací návrh Adamose Adamoua

Pozměňovací návrh 48
Čl. 6 odst.1, poznámka pod čarou

Šest let po datu, kdy tato směrnice vstoupí 
v platnost.

Pět let po datu, kdy tato směrnice vstoupí 
v platnost.

Or. en

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 49
Čl. 12 odst.1 písm. b)

(b) obecný popis vod ke koupání v obecně 
srozumitelném jazyce, na základě profilu 
vod ke koupání určeného v souladu s 
přílohou III;

(b) obecný popis vod ke koupání v obecně 
srozumitelném jazyce, na základě profilu 
vod ke koupání určeného v souladu s 
přílohou III, včetně stavu vod ke koupání 
v souladu se směrnicí  2000/60/ES. V něm 
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bude výrazně zobrazen symbol schválený 
Komisí, označující uživatelům současný 
stav jakosti vod ke koupání;

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje pozměňovací návrh 21 z prvního čtení, přijatý dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 82, 
1.4.2004).

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 50
Čl. 12 odst.1 písm. e a) (nové)

(ea) budou-li určité vody ke koupání 
vyřazeny ze seznamu vod ke koupání, 
oznámení veřejnosti o vyřazení ze seznamu 
společně s odůvodněním takového opatření. 
Toto oznámení bude vyvěšeno 
v bezprostřední blízkosti dotčených vod 
během koupací sezony v roce, kdy byly 
vyřazeny ze seznamu, a v roce následujícím. 
Jeho součástí budou varovné symboly 
umístěné na pláži, a uvedou se v něm též 
nejbližší dostupné vody ke koupání;

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje čl. 16 odst. 1 písm. c) návrhu Komise ve znění pozměňovacího návrhu 23 
z prvního čtení, přijatého dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh Pétera Olajose

Pozměňovací návrh 51
Čl. 12 odst.2, úvodní formulace

2. Členské státy využijí vhodná média a 
technologie, včetně internetu, k aktivnímu a 
okamžitému šíření informací o vodách ke 

2. Členské státy využijí vhodná média a 
technologie, včetně internetu, k aktivnímu a 
okamžitému šíření informací- včetně jejich 
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koupání uvedených v odstavci 1 a rovněž 
těchto informací:

překladu do jazyků, které jsou v dané 
oblasti často používány - o vodách ke 
koupání uvedených v odstavci 1 a rovněž 
těchto informací: 

Or. en

Odůvodnění

Informace nezbytné pro turisty hovořící jinými jazyky.  

Pozměňovací návrh Frederiky Brepoelsové

Pozměňovací návrh 52
Čl. 12 odst.2, úvodní formulace

2. Členské státy využijí vhodná média a 
technologie, včetně internetu, k aktivnímu a 
okamžitému šíření informací o vodách ke 
koupání uvedených v odstavci 1 a rovněž 
těchto informací:

2. Členské státy využijí vhodná média a 
technologie, včetně internetu, k co 
nejrychlejšímu šíření informací o vodách ke 
koupání uvedených v odstavci 1 a rovněž 
těchto informací:

Or. nl

Odůvodnění

Při šíření informací je třeba zohlednit řadu praktických činností, včetně odběru vzorků a 
laboratorního výzkumu. 

Pozměňovací návrh Guida Sacconiho

Pozměňovací návrh 53
Čl. 12 odst.4

4. Členské státy a Komise informují 
veřejnost pokud možno pomocí 
georeferenční technologie a překládají 
informace jasným a soudržným způsobem, 
zejména prostřednictvím znaků a symbolů.

4. Po projednání s členskými státy, 
příslušnými turistickými a spotřebitelskými 
organizacemi, organizacemi zabývajícími se 
ochranou životního prostředí a jinými 
zainteresovanými stranami je Komise 
povinna vytvořit do *, jednoduchý 
normalizovaný systém symbolů, které 
mohou být využívány v různých 
záležitostech členskými státy, regionálními 
nebo místními orgány, organizacemi 
cestovního ruchu atd. jako jeden z řady 
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dalších nástrojů informování veřejnosti. 
Tento systém musí být dostupný na 
internetové stránce EU.

* Dvou let po nabytí účinku této směrnice

Or. it

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh částečně znovu zařazuje text pozměňovacího návrhu 27 přijatého 
v prvním čtení.

Pozměňovací návrh Adriana Poli Bortoneho

Pozměňovací návrh 54
Čl. 13 odst.1

1. Členské státy předají Komisi pro každou 
koupací sezonu výsledky monitorování a 
posouzení jakosti vod ke koupání a rovněž 
popis významných opatření řízení, která byla 
přijata. Členské státy poskytnou tyto 
informace každý rok do 31. prosince za 
předcházející sezonu. Tyto informace 
začnou předávat, jakmile bylo provedeno 
první posouzení jakosti vod ke koupání 
podle článku 4.

1. Členské státy předají Komisi pro každou 
koupací sezonu výsledky monitorování a 
posouzení jakosti vod ke koupání a rovněž 
popis významných opatření řízení, která byla 
přijata. Členské státy poskytnou tyto 
informace každý rok do 28. února za 
předcházející sezonu. Tyto informace 
začnou předávat, jakmile bylo provedeno 
první posouzení jakosti vod ke koupání 
podle článku 4.

Or. it

Odůvodnění

Není reálné očekávat, že členské státy, zejména ty, které mají velmi dlouhou koupací sezonu, 
poskytnou Komisi během několika mála měsíců po skončení této sezony požadované informace, 
včetně údajů o přijatých významných řídících opatřeních. Členským státům musí být poskytnuta 
delší lhůta, aby byly schopny poskytnout vyčerpávající a souhrnné informace.
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 55
Čl. 14 odst.-1 (nový)

(-1) Do konce roku 2008 předloží Komise 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
hodnocení ochrany zdraví osob 
provozujících jiné rekreační aktivity. V této 
zprávě se zohlední zejména výsledky 
příslušné epidemiologické studie provedené 
Komisí ve spolupráci s členskými státy. 
Na základě této zprávy a rozšířeného 
posouzení dopadů provede Komise 
nejpozději do roku  2010 hodnocení této 
směrnice s ohledem na jiné rekreační 
aktivity, a případně předloží legislativní 
návrh v souladu s článkem 251 Smlouvy o 
založení ES.

Or. en

Odůvodnění

Nový pozměňovací návrh předložený jako kompromis s cílem řešit v budoucnu problematiku 
jiných rekreačních aktivit. Vzhledem k tomu, že v současnosti Rada vyjadřuje razantní nesouhlas 
se zařazením jiných rekreačních  aktivit do působnosti předmětné směrnice, měla by Komise a 
členské státy tuto záležitost alespoň prostudovat, aby mohly v jasně stanovené lhůtě předložit 
pozměňovací návrh k této směrnici.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 56
Článek 15, úvodní formulace

Je možné rozhodnout v souladu s postupem 
uvedeným v čl. 16 odst. 2 o:

V souladu s postupem uvedeným v čl. 16 
odst. 2 se rozhodne o:

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje pozměňovací návrh 29 a části pozměňovacího návrhu 30 z prvního čtení, přijaté 
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dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 57
Čl. 15 písm. c a) (nové)

(ca) dokončení ukazatelů uvedených v 
příloze I, které se týkají zjišťování 
přítomnosti virů na základě vědeckých 
výsledků;

Or. en

Odůvodnění

Znovu,v pozměněném znění, zařazuje pozměňovací návrh 30 z prvního čtení, přijatý dne 21. října 
2003, (Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 58
Čl. 17 odst.1

1. Směrnice 76/160/EHS se zrušuje s 
účinkem od 31. prosince 2014. S výhradou 
odstavce 2 se toto zrušení netýká povinností 
členských států ohledně lhůt pro provedení a 
použití stanovených ve zrušené směrnici.

1. Směrnice 76/160/EHS se zrušuje s 
účinkem od 31. prosince 2010. S výhradou 
odstavce 2 se toto zrušení netýká povinností 
členských států ohledně lhůt pro provedení a 
použití stanovených ve zrušené směrnici.

Or. en

Odůvodnění

Pozměňovací návrh v souladu s pozměňovacími návrhy 2 a 3 zpravodaje; znovu zařazuje lhůtu v 
zásadě odpovídající lhůtě předpokládané v článku 21 návrhu směrnice (pět let po vstupu 
v platnost).
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 59
Čl. 18 odst.1 pododstavec 1, poznámka pod čarou

* Tři roky po dni vstupu této směrnice v 
platnost.

* Dva roky po dni vstupu této směrnice v 
platnost.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje ustanovení článku 22 návrhu Komise. Není důvod, proč by měl být členským 
státům poskytnut další rok na uplatnění příslušných ustanovení. 

Pozměňovací návrh Adamose Adamoua

Pozměňovací návrh 60
Příloha I

(Ruší a znovu zavádí přílohu I původního návrhu Komise KOM(2002)0581) Společný postoj 
Rady

PŘÍLOHA I PRO VNITROZEMSKÉ VODY
A B C D E
Ukazatel Výborná 

jakost
Dobrá 
jakost

Přijatelná 
jakost

Referenční metody 
rozboru

1 Střevní enterokoky 
(KTJ/100 ml)

200 * 400 * 360 ** ISO 7899-1 nebo 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(KTJ/100 ml)

500 * 1000 * 900 ** ISO 9308-3 nebo 
ISO 9308-1

PRO POBŘEŽNÍ A BRAKICKÉ VODY
A B C D E
Ukazatel Výborná 

jakost
Dobrá jakost Přijatelná 

jakost
Referenční metody 
rozboru

1 Střevní enterokoky 
(KTJ/100 mL)

100 * 200 * 200 ** ISO 7899-1 nebo 
ISO 7899-2

2 Escherichia coli 
(KTJ/100 mL)

250 * 500 * 500 ** ISO 9308-3 nebo 
ISO 9308-1

* Na základě vyhodnocení 95. percentilu.  Viz příloha II.
** Na základě vyhodnocení 90. percentilu.  Viz příloha II.
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Pozměňovací návrh

(Původní návrh Komise (KOM(2002)0581)
PŘÍLOHA I

Ukazatele jakosti vod ke koupání
A B C D

Mikrobiologické 
ukazatele

Výborná 
jakost

Dobrá jakost Metody zkoumání

1 Střevní enterokoky 
(I.E.) v KTJ/100 ml)

1001 20058 ISO 7899-

2 Escherischia coli
(E.C.) in cfu/100 ml

25058 50058 ISO 9308-1 

3 Fytoplankton, vodní 
květ  nebo 
rozmnožení sinic2

Negativní výsledek 
testů

Mikroskopické  
monitorování3 , 
testy toxicity4, 
vizuální kontrola.

4 Minerální oleje - Bez viditelného 
povlaku na povrchu 
vody a bez zápachu

Vizuální a 
čichová kontrola 

5 Usazeniny dehtu a 
plovoucí materiály 
jako dřevo, umělá 
hmota, sklo, guma 
nebo jiné odpadní 
látky.

- Nevyskytují se Vizuální kontrola

6 pH5 - 6 až 9 
Bez 
nevysvětlitelných 
odchylek 

Měření 
elektrometrem 
kalibrovaným na 
pH 7 a pH 9

Hodnota  95. percentilu se určuje níže uvedeným způsobem6.

  
1 Na základě vyhodnocení 95. percentilu 
2 Pouze pro místa, která byla určena jako fyzikálně citlivá k určitým toxickým druhům řas (např. dinophysis, 

alexandrium, modré řasy-sinice)
3 určení a spočítání buněk
4 test na myších, test na kůži nebo test prostřednictvím přímého dávkování toxinů do buněk planktonu nebo do 

vody 
5 Pouze ve sladkých vodách
6 J. Bartram a G. Rees (Eds) Monitorování vod ke koupání. E a F N Spon, Londýn.
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Na základě vyhodnocení 95. percentilu  normální funkce hustoty pravděpodobnosti log10  
mikrobiologických údajů získaných z určité vody ke koupání; hodnota 95. percentilu se 
vypočte takto:
(i) výchozí hodnotou je hodnota log10 všech vyčíslení bakterií v posloupnosti údajů, která 

se mají vyhodnotit, 
(ii) Vypočte se aritmetický průměr hodnot log10 ( ),
(iii) Vypočte se standardní odchylka hodnot log10 ( ).
Horní bod  95. percentilu funkce hustoty pravděpodobnosti dat se určuje pomocí této rovnice:
95. percentil = antilog (( )+(1.65 x  

Or. en

Odůvodnění

Pozměňuje nový prvek zavedený ve společném postoji Rady. 

V zhledem ke zrušení přílohy I je nutné provést změny ve zbývající části návrhu, aby byla 
směrnice jednotná.

Pozměňovací návrh Johannese Bloklanda

Pozměňovací návrh 61
Příloha I, tabulka 1, řádek 1, sloupec B, Výborná jakost

200* 100*

Or. nl

Odůvodnění

Znovu zařazuje údaj uvedený v návrhu Komise (KOM(2002)581).

Pozměňovací návrh Johannese Bloklanda

Pozměňovací návrh 62
Příloha I, tabulka 1, řádek 1, sloupec C, Dobrá jakost

400* 200*

Or. nl



AM\562390CS.doc 25/37 PE 355.592v02-00
Externí překlad

CS

Odůvodnění

Znovu zařazuje údaj uvedený v návrhu Komise (KOM(2002)581).

Pozměňovací návrh Johannese Bloklanda

Pozměňovací návrh 63
Příloha I, tabulka 1, řádek 1, sloupec D, Přijatelná jakost

360** 200**

Or. nl

Odůvodnění

Pozměňuje nový prvek zavedený Radou.

Pozměňovací návrh Johannese Bloklanda

Pozměňovací návrh 64
Příloha I, tabulka 1, řádek 2, sloupec B, Výborná jakost

500* 250*

Or. nl

Odůvodnění

Znovu zařazuje údaj uvedený v návrhu Komise (KOM(2002)581).

Pozměňovací návrh Johannese Bloklanda

Pozměňovací návrh 65
Příloha I, tabulka 1, řádek 2, sloupec C, Dobrá jakost

1000* 500*

Or. nl
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Odůvodnění

Znovu zařazuje údaj uvedený v návrhu Komise (KOM(2002)581).

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 66
Příloha I, tabulka 1, sloupec D, Přijatelná jakost

D zrušen
Postačující

360**
900**

** Na základě vyhodnocení 90. percentilu.  
Viz příloha II.

Or. de

Odůvodnění

Měla by být zachována původní klasifikace jakosti uvedená v návrhu Komise; ten upravuje pouze 
kategorie „výborná“ a „dobrá jakost“. Přísnější i mírnější hodnoty již Parlament v prvním čtení 
velkou většinou zamítl. Hodnoty původně navrhované Komisí vycházejí z výzkumu provedeného 
Světovou zdravotnickou organizací (WHO)  a odrážejí vysokou úroveň ochrany. Zařazení třetí 
kategorie – „přijatelná“ jakost- by vedlo k  zachování acquis směrnice o vodách ke koupání 
z roku 1976 a bylo by v rozporu s minimálními požadavky vyjádřenými ve specifikacích WHO.

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 67
Příloha I, tabulka 2, sloupec D, Přijatelná jakost

D zrušen
Postačující

200 **
500 **

** Na základě vyhodnocení 90. percentilu.  
Viz příloha II.

Or. de
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Odůvodnění

Měla by být zachována původní klasifikace jakosti uvedená v návrhu Komise; ten upravuje 
pouze kategorie „výborná“ a „dobrá jakost“. Přísnější i mírnější hodnoty již Parlament 
v prvním čtení velkou většinou zamítl. Hodnoty původně navrhované Komisí vycházejí z výzkumu 
provedeného Světovou zdravotnickou organizací (WHO)  a odrážejí vysokou úroveň ochrany. 
Zařazení třetí kategorie – „přijatelná“ jakost- by vedlo k  zachování acquis směrnice o vodách 
ke koupání z roku 1976 a bylo by v rozporu s minimálními požadavky vyjádřenými ve 
specifikacích WHO.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 68
Příloha I, tabulka 2, 5. sloupec D, Přijatelná jakost

D zrušen
Postačující
200**
500**
** Na základě vyhodnocení 90. percentilu.  
Viz příloha II.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohou I návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 69
Příloha II odst.1, "Nevyhovující jakost"

Vody ke koupání se klasifikují jako 
„nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o 
jakosti vod ke koupání za poslední 
posuzované období a hodnoty percentilu b

pro mikrobiologické vyčíslení horšíc než 
hodnoty pro „přijatelnou jakost“ stanovené 

Vody ke koupání se klasifikují jako 
„nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o 
jakosti vod ke koupání za poslední 
posuzované období a hodnoty percentilu b

pro mikrobiologické vyčíslení horšíc než 
hodnoty pro „dobrou jakost“ stanovené v 
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v příloze I sloupci D. příloze I sloupci C.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohou I návrhu Komise.

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 70
Příloha II odst.1, "Nevyhovující jakost"

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze I.

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 71
Příloha II odst.1, "Nevyhovující jakost"

2. PŘIJATELNÁ JAKOST zrušen

Vody ke koupání se klasifikují jako vody s 
„přijatelnou jakostí“:
1) jsou-li v souboru údajů o jakosti vod 

ke koupání za poslední posuzované 

Vody ke koupání se klasifikují jako 
„nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o 
jakosti vod ke koupání za poslední 
posuzované období a hodnoty percentilu b

pro mikrobiologické vyčíslení horšíc než 
hodnoty pro „přijatelnou jakost“ stanovené 
v příloze I sloupci D.

Vody ke koupání se klasifikují jako 
„nevyhovující“, jsou-li v souboru údajů o 
jakosti vod ke koupání za poslední 
posuzované období a hodnoty percentilu b

pro mikrobiologické vyčíslení horšíc než 
hodnoty pro „dobrou jakost“ stanovené v 
příloze I sloupci C.
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období hodnoty percentilu pro 
mikrobiologické vyčíslení stejné nebo 
lepší d než hodnoty pro „přijatelnou“ 
jakost stanovené v příloze I sloupci D; 
a

2) jsou-li vody ke koupání náchylné ke 
krátkodobému znečištění, pod 
podmínkou že:

(i)     byla přijata odpovídající řídící 
opatření, včetně dohledu, systémů 
včasného varování a monitorování, 
aby se pomocí upozornění nebo 
případně zákazu koupání předešlo 
tomu, že jsou koupající se vystaveni 
znečištění;

(ii)  Byla přijata odpovídající řídící 
opatření, aby se předešlo příčinám 
znečištění či aby se tyto příčiny 
omezily nebo odstranily a

(iii)   počet vzorků, od kterých bylo během 
posledního posuzovaného období 
odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z 
důvodu krátkodobého znečištění, 
nepředstavuje více než 15 % 
celkového počtu vzorků, jak je 
stanoveno v monitorovacích 
kalendářích pro toto období, nebo 
nejvýše jeden vzorek v koupací 
sezoně, podle toho, které číslo je 
vyšší.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze I.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 72
Příloha II odst.1, "Nevyhovující jakost"

2. PŘIJATELNÁ JAKOST zrušen
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Vody ke koupání se klasifikují jako vody s 
„přijatelnou jakostí“:
1) jsou-li v souboru údajů o jakosti vod 

ke koupání za poslední posuzované 
období hodnoty percentilu pro 
mikrobiologické vyčíslení stejné nebo 
lepší d než hodnoty pro „přijatelnou“ 
jakost stanovené v příloze I sloupci D; 
a

2) jsou-li vody ke koupání náchylné ke 
krátkodobému znečištění, pod 
podmínkou že:

(i)     byla přijata odpovídající řídící 
opatření, včetně dohledu, systémů 
včasného varování a monitorování, 
aby se pomocí upozornění nebo 
případně zákazu koupání předešlo 
tomu, že jsou koupající se vystaveni 
znečištění;

(ii)  Byla přijata odpovídající řídící 
opatření, aby se předešlo příčinám 
znečištění či aby se tyto příčiny 
omezily nebo odstranily a

(iii)   počet vzorků, od kterých bylo během 
posledního posuzovaného období 
odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z 
důvodu krátkodobého znečištění, 
nepředstavuje více než 15 % 
celkového počtu vzorků, jak je 
stanoveno v monitorovacích 
kalendářích pro toto období, nebo 
nejvýše jeden vzorek v koupací 
sezoně, podle toho, které číslo je 
vyšší.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohou I návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 73
Příloha II odst.4 bod 1 a (nový)

1a)pokud délka koupací sezony a řídící 
opatření zohledňují jiné provozované 
rekreační aktivity.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje ustanovení uvedené v příloze II návrhu Komise.

Pozměňovací návrh Guida Sacconiho

Pozměňovací návrh 74
Příloha II bod 4, Výborná jakost, odst. 2 bod iii)

(iii) počet vzorků, od kterých bylo během 
posledního posuzovaného období 
odhlédnuto podle čl. 3 odst. 6 z důvodu 
krátkodobého znečištění, nepředstavuje více 
než 15 % celkového počtu vzorků, jak je 
stanoveno v monitorovacích kalendářích 
pro toto období, nebo nejvýše jeden vzorek v 
koupací sezoně, podle toho, které číslo je 
vyšší.

zrušen

Or. it

Odůvodnění

Není vhodné aby směly být zanedbávány vzorky z důvodu krátkodobého znečištění, a to ani 
v případě vod s „výbornou jakostí“.  Důležitým požadavkem ve vztahu k vodám výborné jakosti 
je skutečnost, že nesmějí být náchylné k žádnému znečištění, přestože v případě, že lze znečištění 
předvídat, mohou být přijata opatření na ochranu koupajících se osob proti expozici. 
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 75
Příloha II, poznámky, písm.b) pododstavec 2

Hodnota horního 90. percentilu funkce 
hustoty pravděpodobnosti údajů se odvodí z 
této rovnice: horní 90. percentil = antilog 
(μ + 1.282 σ ).

zrušen

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohami  I a II návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 76
Příloha III odst.1 písm. b)

(b) určení a posouzení příčin znečištění, 
které mohou mít nepříznivý vliv na vody ke 
koupání a poškodit zdraví koupajících se;

(b) určení- kvantitativní a kvalitativní - a 
posouzení veškerých možných zdrojů a 
příčin znečištění, které mohou mít 
nepříznivý vliv na vody ke koupání a 
poškodit zdraví koupajících se,  a posouzení 
jakosti vod ke koupání z hlediska životního 
prostředí v souladu s rámcovou směrnicí o 
vodách. Toto hodnocení by mělo být 
vypracováno ve smyslu délky trvání  -
náhodné nebo trvale hrozící riziko – a ve 
smyslu povahy a objemu veškerého úniku  
znečišťujících látek a možného úniku 
znečišťujících látek a jeho dopadů ve 
vztahu ke vzdálenosti od vod ke koupání.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje přílohu III písm. b) návrhu Komise ve znění pozměňovacího návrhu 33 z prvního 
čtení, přijatého dne 21. října  2003 (Úř. věst. C 82, 1.4.2004).
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 77
Příloha III odst.1 písm. f a) (nové)

fa) hodnocení, zda toto monitorování 
poskytuje také reprezentativní informace 
pro jiné provozované rekreační aktivity, u 
nichž hrozí obdobné riziko spolknutí vody 
jako při koupání (např. windsurfing, jízda 
na kajaku).

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje odpovídající ustanovení přílohy III návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 78
Příloha III odst.2 pododstavec1

2. V případě vod ke koupání klasifikovaných 
jako „dobré“, „přijatelné“ nebo 
„nevyhovující“ jakosti je nutno profil vod ke 
koupání pravidelně přezkoumávat, aby se 
posoudilo, zda došlo ke změně hledisek 
uvedených v odstavci 1. V případě potřeby 
se profil aktualizuje. Četnost a rozsah 
přezkumu se určí na základě povahy a 
závažnosti znečištění. Přezkumy však musí 
být v souladu přinejmenším s hledisky 
uvedenými v tabulce a musí se provádět s 
četností stanovenou v této tabulce.

2. V případě vod ke koupání klasifikovaných 
jako „dobré“ nebo „nevyhovující“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání pravidelně 
přezkoumávat, aby se posoudilo, zda došlo 
ke změně hledisek uvedených v odstavci 1. 
V případě potřeby se profil aktualizuje. 
Četnost a rozsah přezkumu se určí na 
základě povahy a závažnosti znečištění. 
Přezkumy však musí být v souladu 
přinejmenším s hledisky uvedenými v 
tabulce a musí se provádět s četností 
stanovenou v této tabulce.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám  1 a 2 uvedeným v příloze I.
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 79
Příloha III odst.2 pododstavec1

2. V případě vod ke koupání klasifikovaných 
jako „dobré“, „přijatelné“ nebo 
„nevyhovující“ jakosti je nutno profil vod ke 
koupání pravidelně přezkoumávat, aby se 
posoudilo, zda došlo ke změně hledisek 
uvedených v odstavci 1. V případě potřeby 
se profil aktualizuje. Četnost a rozsah 
přezkumu se určí na základě povahy a 
závažnosti znečištění. Přezkumy však musí 
být v souladu přinejmenším s hledisky 
uvedenými v tabulce a musí se provádět s 
četností stanovenou v této tabulce.

2. V případě vod ke koupání klasifikovaných 
jako „dobré“ nebo „nevyhovující“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání pravidelně 
přezkoumávat, aby se posoudilo, zda došlo 
ke změně hledisek uvedených v odstavci 1. 
V případě potřeby se profil aktualizuje. 
Četnost a rozsah přezkumu se určí na 
základě povahy a závažnosti znečištění. 
Přezkumy však musí být v souladu 
přinejmenším s hledisky uvedenými v 
tabulce a musí se provádět s četností 
stanovenou v této tabulce.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohami I, II a III návrhu Komise.

Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 80
Příloha III odst.2, tabulka, třetí sloupec, "Postačující jakost"

"Postačující" zrušen
3 roky
a) až f)

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze I.
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Pozměňovací návrh Richarda Seebera

Pozměňovací návrh 81
Příloha III odst.2 pododstavec 2

V případě vod ke koupání předtím 
klasifikovaných jako „výborné“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání přezkoumat a 
případně aktualizovat pouze tehdy, dojde-li 
ke změně klasifikace na „dobrou“, 
„přijatelnou“ nebo „nevyhovující“. Přezkum 
musí zahrnovat všechna hlediska uvedená v 
odstavci 1.

V případě vod ke koupání předtím 
klasifikovaných jako „výborné“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání přezkoumat a 
případně aktualizovat pouze tehdy, dojde-li 
ke změně klasifikace na „dobrou“ nebo 
„nevyhovující“. Přezkum musí zahrnovat 
všechna hlediska uvedená v odstavci 1.

Or. de

Odůvodnění

Viz odůvodnění k pozměňovacím návrhům k tabulkám 1 a 2 uvedeným v příloze I.

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 82
Příloha III odst.2 pododstavec 2

V případě vod ke koupání předtím 
klasifikovaných jako „výborné“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání přezkoumat a 
případně aktualizovat pouze tehdy, dojde-li 
ke změně klasifikace na „dobrou“, 
„přijatelnou“ nebo „nevyhovující“. Přezkum 
musí zahrnovat všechna hlediska uvedená v 
odstavci 1.

V případě vod ke koupání předtím 
klasifikovaných jako „výborné“ jakosti je 
nutno profil vod ke koupání přezkoumat a 
případně aktualizovat pouze tehdy, dojde-li 
ke změně klasifikace na „dobrou“ nebo 
„nevyhovující“. Přezkum musí zahrnovat 
všechna hlediska uvedená v odstavci 1.

Or. en

Odůvodnění

Zrušení nového prvku uvedeného ve společném postoji s cílem znovu zařadit ustanovení o stavu 
jakosti v souladu s články 4 a 9 a přílohami I, II a III návrhu Komise.
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Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 83
Příloha III odst.4

4. Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) 
musí být případně uvedeny na podrobné 
mapě.

4. Informace uvedené v odst. 1 písm. a) a b) 
musí být uvedeny na podrobné mapě.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje odpovídající ustanovení přílohy III návrhu Komise. 

Pozměňovací návrh Marie Anne Isler Béguinové a Caroline Lucasové

Pozměňovací návrh 84
Příloha V odst.4 pododstavec 3

Doba mezi odběrem vzorku a provedením 
rozboru musí být co nejkratší. Doporučuje se 
provést rozbor vzorku tentýž pracovní den. 
Není-li to z praktických důvodů možné, 
musí být vzorky zpracovány nejpozději do 
24 hodin. Mezitím musí být uchovány v 
temnu při teplotě 4 °C ± 3 °C.

Doba mezi odběrem vzorku a provedením 
rozboru musí být co nejkratší. Doporučuje se 
provést rozbor vzorku tentýž pracovní den. 
Není-li to z praktických důvodů možné, 
musí být vzorky zpracovány nejpozději do 
24 hodin. Mezitím musí být uchovány v 
temnu při teplotě 4 °C ± 3 °C. Dojde-li 
k prodlení mezi odběrem vzorku a 
provedením rozboru, upraví se naměřená 
koncentrace bakterií prostřednictvím 
známých vzorců rozkladu T-90 s cílem 
stanovit koncentraci bakterií v okamžiku 
odběru vzorku.

Or. en

Odůvodnění

Znovu zařazuje pozměňovací návrh 75 z prvního čtení, přijatý dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 
1.4.2004). K rozkladu bakterií dojde i při teplotě  4°C. Aby bylo zajištěno, že příslušné měření 
bude odpovídat koncentraci v době odběru vzorku, je třeba provést jednoduchou korekci podle 
známých vzorců (vzorce rozkladu T-90).
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