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Anne Laperrouze
Návrh směrnice Evropského parlamentu a Rady o normách environmentální kvality v oblasti 
vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES

Návrh směrnice (KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

Znění navržené Komisí Pozměňovací návrhy Parlamentu

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 20
BOD ODŮVODNĚNÍ 1

(1) Chemické znečišťování povrchových 
vod představuje ohrožení vodního prostředí 
s účinky, jako jsou například akutní a 
chronická toxicita pro vodní organizmy, 
akumulace v ekosystému a ztráty stanovišť a 
biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení 
lidského zdraví.

(1) Chemické znečišťování povrchových 
vod představuje ohrožení vodního prostředí 
s účinky, jako jsou například akutní a 
chronická toxicita pro vodní organizmy, 
akumulace v ekosystému a ztráty stanovišť a 
biologické rozmanitosti, jakož i ohrožení 
lidského zdraví. Příčiny znečištění by měly 
být přednostně identifikovány a řešeny 
u zdroje, a to co nejúčinněji jak 
z ekonomického hlediska, tak z hlediska 
životního prostředí.

Or. de

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění odráží bod odůvodnění rámcové směrnice o vodě a nutnost řešit 
znečištění u zdroje, a to v souladu se zásadou, že znečišťovatel platí, zásadou předběžné 
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opatrnosti a zásadou prevence.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 21
BOD ODŮVODNĚNÍ 2A (nový)

(2a) Členské státy by měly provádět 
nezbytná opatření v souladu s čl. 16 odst. 1 
a 8 směrnice 2000/60/ES, aby postupně 
omezily znečištění prioritními látkami a 
zastavily nebo postupně odstranily emise, 
vypouštění a úniky prioritních 
nebezpečných látek; 

Or. en

Odůvodnění

Pro vyjasnění toho, že návrh je směrnicí navazující na rámcovou směrnici o vodě, a že by proto 
(jako v rámcové směrnici o vodě) členské státy neměly být pro dosažení cílů návrhu povinny 
přijímat opatření, která jsou neúměrně nákladná nebo technicky nerealizovatelná.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 22
Bod odůvodnění 4

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize stávajících 
nástrojů spíše než zavádění nových omezení, 
která by mohla zdvojit stávající opatření.

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize stávajících 
nástrojů spíše než zavádění nových omezení, 
která by mohla zdvojit stávající opatření. 
Pokud lze souladu s normami 
environmentální kvality dosáhnout pouze 
cestou omezení používání nebo zákazu 
jednotlivých látek, měla by být tato opatření 
prováděna pomocí stávajících nebo nových 
právních aktů Společenství, zejména 
v kontextu nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze 
dne 18. prosince 2006 o registraci, 
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hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES 
a 2000/21/ES.

Or. de

Odůvodnění

Aby byly zaručeny jednotné podmínky hospodářské soutěže z hlediska polohy zařízení a z důvodu 
příslušné pravomoci, lze právní omezení používání chemických látek nebo zákazy jednotlivých 
látek zavádět pouze v rámci právních předpisů Společenství. Dodržování norem environmentální 
kvality v oblasti difúzních vstupů do vodních útvarů nelze prostřednictvím vnitrostátních 
omezujících opatření zaručit.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 23
BOD ODŮVODNĚNÍ 4

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize stávajících 
nástrojů spíše než zavádění nových omezení, 
která by mohla zdvojit stávající opatření. 

(4) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření 
omezující znečišťování pro jednotlivé 
prioritní látky. Navíc mnohá ochranná 
environmentální opatření spadají do 
působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by v krátkodobém 
výhledu mělo být upřednostněno provádění 
a revize stávajících nástrojů spíše než 
zavádění nových omezení, která by mohla 
zdvojit stávající opatření. Po předání plánů 
správy povodí, které členské státy vypracují
podle článku 13 směrnice 2000/60/ES, 
včetně programu opatření stanovených 
podle článku 11 uvedené směrnice, by však 
Komise měla posoudit, zda provádění a 
přezkumy stávajících nástrojů plně dosáhly 
cílů směrnice 2000/60/ES, nebo zda je 
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nutné zvláštní opatření podle této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Komise se rozhodla ignorovat své povinnosti podle rámcové směrnice o vodě, která vyžaduje 
návrhy opatření k omezování emisí do konce roku 2003. Jakkoli mohou stejného cíle skutečně 
dosáhnout i jiné nástroje Společenství, je nezbytné, aby bylo na základě programu opatření 
předloženého členskými státy posouzeno, zda jsou opatření podle jiných právních nástrojů 
dostačující pro dosažení cílů rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 24
BOD ODŮVODNĚNÍ 4A (nový)

(4a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 11 
odst. 2 a části B přílohy VI o programu 
opatření neuzavřený seznam doplňujících 
opatření, která mohou členské státy 
přijmout v rámci programu opatření, mimo 
jiné:
- právní nástroje,
- správní nástroje a
- sjednané dohody o ochraně životního 
prostředí. 

Or. en

Odůvodnění

Kromě právních nástrojů by měla být jako možná řešení v případě častého překračování norem 
zmíněna i „doplňující“ opatření uvedené v čl. 11 odst. 4 a v části B přílohy VI rámcové směrnice 
o vodě (2000/60/ES), protože dobrovolnější stimulační opatření jsou často účinnější než přísně 
právní přístup. To napomůže rozšířit společný základ směrnice jako takové a právní předpisy na 
ochranu životního prostředí obecně. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 26
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

(5) Co se týče omezování emisí prioritních 
látek z bodových a difúzních zdrojů, jak 
uvádí čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 
2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je 

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

nákladově účinnější a přiměřenější, aby do 
programu opatření, který má být vypracován 
pro každé povodí v souladu s článkem 11 
směrnice 2000/60/ES, zahrnuly, je-li to 
nutné, vedle provádění jiných stávajících 
právních předpisů Společenství i vhodná 
omezující opatření a dle potřeby použily 
článek 10 směrnice Rady 96/61/ES ze dne 
24. září 1996 o integrované prevenci a 
omezování znečištění1.

___________________________________
1 Úř. věst. L 257, 10.10.1996, s. 26.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy uplatní požadavek směrnice o integrované 
prevenci a omezování znečištění, aby trvaly na přísnějším omezování emisí na základě nejlepších 
dostupných technologií v případech, kdy je to nutné pro dodržení norem environmentální kvality.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 27
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

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

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

Or. de

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že musí být použit tzv. sdružený přístup (kritéria emisí a 
vypouštění) jako ústřední prvek rámcové směrnice EU o vodě.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 28
BOD ODŮVODNĚNÍ 5

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží předejít oslabení požadavku článku 10 rámcové směrnice o 
vodě, který požaduje přísnější omezování emisí na základě nejlepších dostupných technologií 
v případech, kdy je to nutné pro splnění norem environmentální kvality.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 29
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 
33 látek nebo skupin látek, které byly 
upřednostněny pro opatření na úrovni 
Společenství. Z těchto prioritních látek byly 
některé identifikovány jako prioritní 
nebezpečné látky, na které se vztahuje 
postupné vyřazení nebo zastavení emisí, 
vypouštění a úniků. Některé látky byly 
přezkoumány a měly by být klasifikovány.

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 
33 látek nebo skupin látek, které byly 
upřednostněny pro opatření na úrovni 
Společenství. Z těchto prioritních látek byly 
některé identifikovány jako prioritní 
nebezpečné látky, na které se vztahuje 
postupné vyřazení nebo zastavení emisí, 
vypouštění a úniků. U látek, které se 
vyskytují přirozeně nebo v rámci přírodních 
procesů, však postupné vyřazení nebo 
zastavení emisí, vypouštění a úniků ze 
všech potenciálních zdrojů není možné.
Některé látky byly přezkoumány a měly by 
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být klasifikovány.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité nepřijímat závazky, které není možné dodržet. U některých přirozeně se vyskytujících 
látek není úplné zastavení možné. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 30
BOD ODŮVODNĚNÍ 6

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 
33 látek nebo skupin látek, které byly 
upřednostněny pro opatření na úrovni 
Společenství. Z těchto prioritních látek byly 
některé identifikovány jako prioritní 
nebezpečné látky, na které se vztahuje 
postupné vyřazení nebo zastavení emisí, 
vypouštění a úniků. Některé látky byly 
přezkoumány a měly by být klasifikovány.

(6) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první seznam 
33 látek nebo skupin látek, které byly 
upřednostněny pro opatření na úrovni 
Společenství. Z těchto prioritních látek byly 
některé identifikovány jako prioritní 
nebezpečné látky, na které se vztahuje 
postupné vyřazení nebo zastavení emisí, 
vypouštění a úniků. Některé látky byly 
přezkoumány a měly by být klasifikovány. 
Aby se dosáhlo cílů směrnice 2000/60/ES, 
měly by být na seznam prioritních látek 
doplněny další látky.

Or. en

Odůvodnění

Ze samotného znění čl. 16 odst. 8 rámcové směrnice o vodě, který hovoří o „prvním“ seznamu 
prioritních látek, a z rozhodnutí 2455/2001/ES, které požaduje postupně doplňování dalších látek 
na seznam, je jasné, že „první“ seznam byl pouze začátkem a že by na něj měly být doplňovány 
další látky, aby se dosáhlo cílů rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 31
BOD ODŮVODNĚNÍ 6A (nový)

(6a) U látek, které se vyskytují přirozeně 
nebo v rámci přírodních procesů, například 
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u kadmia, rtuti a polyaromatických 
uhlovodíků, však postupné vyřazení nebo 
zastavení emisí, vypouštění a úniků ze 
všech potenciálních zdrojů není možné.

Or. en

Odůvodnění

Rozhodnutí 2455/2001/ES, které stanovilo seznam prioritních látek, obsahovalo důležité body 
odůvodnění, které nebyly přeneseny do rámcové směrnice o vodě při doplnění seznamu 
prioritních látek jako přílohy X. Navržený další bod odůvodnění vyjadřuje účel bodu odůvodnění 
4 uvedeného rozhodnutí, pozměňovacího návrhu Evropského parlamentu, a tento záměr by 
naplnil.

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 32
BOD ODŮVODNĚNÍ 9

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Rámcová směrnice o odpadech (2005/0281 (COD)) v příloze I specifikuje (D4, D6, D7, D11) že 
k odstraňování odpadů dochází i ve vodním prostředí. Tyto činnosti nejsou vždy bez vlivu na stav 
životního prostředí a lidského zdraví.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 33
BOD ODŮVODNĚNÍ 10
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(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých 
údajů o koncentracích prioritních látek 
v biotě a v sedimentech na úrovni 
Společenství a z hlediska skutečnosti, že 
údaje o povrchových vodách patrně 
představují dostatečný základ pro zajištění 
komplexní ochrany a účinného omezování 
znečišťování, by se stanovení hodnot NEK 
mělo v této fázi omezit pouze na povrchové 
vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, 
hexachlor-butadien a rtuť, není možné 
zajistit ochranu před nepřímými účinky a 
sekundárními otravami samotnými NEK 
pro povrchové vody na úrovni Společenství. 
V těchto případech by proto měly být 
stanoveny i NEK pro biotu. S cílem 
ponechat členským státům volnost 
v závislosti na jejich strategii monitorování
by členské státy měly být buď schopny 
sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat 
jejich soulad v biotě, nebo je převést do 
NEK pro povrchové vody. Členské státy 
mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo 
biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění 
NEK stanovených na úrovni Společenství. 
Členské státy by navíc měly zajistit, aby 
stávající úrovně kontaminace v biotě a 
sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož 
sedimenty a biota zůstávají důležitými 
matricemi pro monitorování některých látek 
členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé 
dopady lidských činností a trendy.

(10) Aby členské státy zajistily komplexní
ochranu a účinné omezování znečišťování, 
měly by zabezpečit, aby složení jejich 
povrchových vod, sedimentů a bioty 
splňovalo NEK stanovené v části A a části 
B přílohy I. S cílem ponechat členským 
státům volnost však lze monitorování látek 
v příloze I provádět v sedimentech či biotě
namísto ve vodách, pokud to členský stát 
považuje za nutné a vhodné k doplnění NEK 
stanovených na úrovni Společenství. 
Členské státy by navíc měly zajistit, aby 
stávající úrovně kontaminace v biotě a 
sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož 
sedimenty a biota zůstávají důležitými 
matricemi pro monitorování některých látek 
členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé 
dopady lidských činností a trendy.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že hodnoty NEK by měly být stanoveny pro prostředí, ve 
kterém žijí nejcitlivější organismy: pro vodu v případě, že nejcitlivější jsou vodní organismy, pro 
sedimenty, pokud jsou nejcitlivější organismy žijící v sedimentech, a pro biotu, pokud jsou díky 
druhotné otravě nejcitlivější například savci nebo lidé. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Urszula Krupa

Pozměňovací návrh 34
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

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

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

Or. pl

Odůvodnění

Existence genetických druhů depozit zjišťovaných v různých sedimentárních prostředích 
naznačuje složitost, odlišné povahy, cesty a dynamiku ukládání depozit a toxických látek v nich 
obsažených, včetně látek prioritních.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 35
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých 
údajů o koncentracích prioritních látek 
v biotě a v sedimentech na úrovni 

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

Společenství a z hlediska skutečnosti, že 
údaje o povrchových vodách patrně 
představují dostatečný základ pro zajištění 
komplexní ochrany a účinného omezování 
znečišťování, by se stanovení hodnot NEK 
mělo v této fázi omezit pouze na povrchové 
vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, 
hexachlor-butadien a rtuť, není možné 
zajistit ochranu před nepřímými účinky a 
sekundárními otravami samotnými NEK pro 
povrchové vody na úrovni Společenství. 
V těchto případech by proto měly být 
stanoveny i NEK pro biotu. S cílem 
ponechat členským státům volnost 
v závislosti na jejich strategii monitorování 
by členské státy měly být buď schopny 
sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat 
jejich soulad v biotě, nebo je převést do 
NEK pro povrchové vody. Členské státy 
mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo 
biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění 
NEK stanovených na úrovni Společenství. 
Členské státy by navíc měly zajistit, aby 
stávající úrovně kontaminace v biotě a 
sedimentech nebyly zvýšeny, jelikož 
sedimenty a biota zůstávají důležitými 
matricemi pro monitorování některých látek 
členskými státy s cílem posoudit dlouhodobé 
dopady lidských činností a trendy. Aby tak 
mohly učinit, měly by členské státy 
provádět monitorování prioritních látek 
v biotě a sedimentech a sdělovat výsledky 
Komisi. Na základě údajů od členských 
států by Komise měla navrhnout NEK pro 
biotu a sedimenty podle čl. 16 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost členských států zajistit, aby stávající úrovně v biotě a sedimentech nebyly zvýšeny, se 
stává jen neupřímným slibem, pokud neexistují žádné konkrétní povinnosti monitorování. 
Členské státy by měly provádět monitorování bioty a sedimentů, které by pak mělo být základem 
akce Společenství ve věci normy kvality podle požadavků rámcové směrnice o vodě.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 36
BOD ODŮVODNĚNÍ 10

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

(10) Při absenci rozsáhlých a spolehlivých 
údajů o koncentracích prioritních látek 
v biotě a v sedimentech na úrovni 
Společenství a z hlediska skutečnosti, že 
údaje o povrchových vodách patrně 
představují dostatečný základ pro zajištění 
komplexní ochrany a účinného omezování 
znečišťování, by se stanovení hodnot NEK 
mělo v této fázi omezit pouze na povrchové 
vody. Avšak pokud jde o hexachlorbenzen, 
hexachlor-butadien a rtuť, není možné 
zajistit ochranu před nepřímými účinky a 
sekundárními otravami samotnými NEK pro 
povrchové vody na úrovni Společenství. 
V těchto případech by proto měly být 
stanoveny i NEK pro biotu. S cílem 
ponechat členským státům volnost 
v závislosti na jejich strategii monitorování 
by členské státy měly být buď schopny 
sledovat tyto NEK pro biotu a kontrolovat 
jejich soulad v biotě, nebo je převést do 
NEK pro povrchové vody. Členské státy 
mají dále stanovit NEK pro sedimenty nebo 
biotu, je-li to nutné a vhodné k doplnění 
NEK stanovených na úrovni Společenství. 
Navíc sedimenty a biota zůstávají důležitými 
matricemi pro monitorování látek 
s významným akumulačním potenciálem, 
proti nimž nepřímé účinky NEK pro 
povrchové vody v současné době nenabízejí 
žádnou ochranu. Takové monitorování by 
mělo být prováděno s cílem urychlit 
technické a vědecké diskuse a stanovit 
základ pro další práci na NEK pro 
monitorované látky v biotě a sedimentech, 
pokud se prokáže, že je to nezbytné. 

Or. en

Odůvodnění

Šestá věta bodu odůvodnění 10 a čl. 2 odst. 2 návrhu Komise nejsou v souladu s jasným 
prohlášením v první větě bodu odůvodnění 10 o tom, že na úrovni Společenství nejsou k dispozici 
rozsáhlé a spolehlivé údaje o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech: na jedné 
straně nejsou stanoveny žádné normy kvality pro biotu a sedimenty z důvodu nedostatku údajů, 
zatímco na straně druhé jsou normy kvality pro útvary povrchových vod skutečně na biotu a 
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sedimenty uplatňovány bez ohledu na širší souvislosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 37
BOD ODŮVODNĚNÍ 11

(11) v případě olova, niklu a jejich 
sloučenin nebyla ještě ukončena diskuse o 
posouzení rizika s Evropským úřadem pro 
chemické látky / Společným výzkumným 
střediskem, a tudíž pro tyto prvky nelze 
stanovit konečné normy kvality. Je proto
vhodné jasně uvést jejich prozatímní 
povahu.

vypouští se

Or. en

Odůvodnění

Návrh Komise týkající se norem kvality je již o tři roky zpožděn. Není přijatelné dále odkládat 
stanovení norem kvality, tím spíše, že Komise již hodnoty navrhla při přípravě návrhu. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 38
BOD ODŮVODNĚNÍ 13

(13) Je možné, že NEK nebude možné 
splnit v okolí míst vypouštění z bodových 
zdrojů, neboť koncentrace znečišťujících 
látek ve vypouštěných vodách jsou obvykle 
vyšší než koncentrace v okolní vodě. 
Členským státům by proto mělo být 
umožněno brát tuto okolnost v úvahu při 
kontrole souladu s NEK identifikací 
přechodné oblasti překračování pro každé 
příslušné vypouštění. Pro identifikaci 
těchto oblastí překračování by měl být 
uplatněn článek 10 směrnice 2000/60/ES a 
další příslušná ustanovení právních 
předpisů Společenství, aby bylo zajištěno, že 
jsou uvedené oblasti omezeny. Jakmile 
vývoj metod úpravy a technických inovací, 
jako jsou nejlepší dostupné technologie, 
umožní snížit koncentrace znečišťujících 
látek v blízkosti bodů vypouštění 

vypouští se
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v budoucnosti, měly by členské státy zajistit, 
aby přechodné oblasti překračování byly 
odpovídajícím způsobem sníženy.

Or. en

Odůvodnění

Přechodné oblasti překračování nejsou definovány a vytvářejí tedy mezeru pro vypouštění, emise 
a úniky prioritních látek. Překračování mezních hodnot by mohlo vést k nepřijatelné kontaminaci 
ryb, což by mohlo ohrozit lidské zdraví a životní prostředí a v důsledku toho příslušné odvětví 
rybolovu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 39
BOD ODŮVODNĚNÍ 14A (nový)

(14a) Do směrnice 2000/60/ES by měl být 
v rámci programu opatření podle čl. 11 této 
směrnice doplněn odkaz na novou 
povinnost vypracovat soupis opatření 
k omezování znečištění prioritními látkami. 
Povinnost Komise podle směrnice 
2000/60/ES hlásit opatření k omezování 
znečištění by měla být pozměněna tak, aby 
zahrnovala posouzení toho, zda jiné 
příslušné nástroje Společenství naplnily 
povinnosti uvedené v článku 16 této 
směrnice. Směrnice 2000/60/ES by měla být 
pozměněna tak, aby vytvořila mechanismus 
pro spuštění akce Společenství v případě, že 
Komise zjistí, že provádění je nedostatečné.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem stejného autora k článku 5.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 40
BOD ODŮVODNĚNÍ 16

(16) s cílem lépe reagovat na své potřeby by 
členské státy měly být schopny zvolit si 

(16) s cílem lépe reagovat na své potřeby by 
členské státy měly být schopny zvolit si 
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roční referenční období pro měření 
základních položek soupisu. Měla by však 
přitom být brána v úvahu skutečnost, že 
úniky při použití pesticidů se mohou rok od 
roku značně měnit v důsledku různé míry 
jejich použití, například v důsledku různých 
klimatických podmínek. Proto v případě 
některých látek, na něž se vztahuje směrnice 
Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh, by členským státům mělo být umožněno 
rozhodnout se pro tříleté referenční období 
pro tyto látky.

roční referenční období pro měření 
základních položek soupisu. Ačkoli úniky 
při použití pesticidů se mohou rok od roku 
značně měnit v důsledku různé míry jejich 
použití, například v důsledku různých 
klimatických podmínek nebo střídání 
plodin, může znečištění již během jednoho 
vegetačního období škodlivě ovlivnit vodní 
organismy a narušit ostatní užívání, 
například odběr pitné vody. Aby bylo 
zajištěno správné zohlednění zátěže 
znečištěním v období používání v případě 
některých látek, na něž se vztahuje směrnice 
Rady 91/414/EHS ze dne 15. července 1991 
o uvádění přípravků na ochranu rostlin na 
trh, měly by členské státy užívat období 
používání těchto látek jako referenční 
období pro tyto látky.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy musí měřit pesticidy v okamžiku jejich 
použití a nepoužívat nízké zimní hodnoty, aby zakryly překročení hodnot v létě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 41
BOD ODŮVODNĚNÍ 18A (nový)

(18a) Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví 
přezkum pro posouzení vhodnosti kritérií 
pro určování látek, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické. Komise by měla 
co nejdříve odpovídajícím způsobem 
pozměnit přílohu X směrnice 2000/60/ES, 
protože kritéria nařízení (ES) č. 1907/2006 
byla upravena.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky podle nařízení REACH byla shledána 
nedostatečnými. Jsou natolik nepružná, že nejsou určovány téměř žádné perzistentní, 
bioakumulativní a toxické látky. Bohužel, stejná kritéria byla uplatněna při přezkumu přílohy X 
směrnice 2000/60/ES. Jakmile budou kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky 
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podle nařízení REACH opravena, měla by Komise přílohu X revidovat.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 42
BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

(22a) Podle článku 174 Smlouvy, a jak 
znovu opakuje směrnice 2000/60/ES, 
politika Společenství v oblasti životního 
prostředí by měla být založena na zásadě 
předběžné opatrnosti a zásadě, že 
znečišťovatel platí.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že platí zásada předběžné opatrnosti, že by měla být přijímána 
preventivní opatření a že znečištění by mělo být především napravováno u zdroje a že by měl 
platit znečišťovatel.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 43
ČLÁNEK 1

Tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
některé další znečišťující látky. 

V souladu s článkem 16 směrnice 
2000/60/ES stanoví tato směrnice normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
některé další znečišťující látky, aby bylo:
a) omezeno vypouštění, emise a úniky 
prioritních látek a
b) v co možná největší míře ukončeno 
vypouštění, emise a úniky prioritních 
nebezpečných látek v souladu s články 1, 4 
a 16 směrnice 2000/60/ES, aby se do roku 
2015 dosáhlo dobrého chemického stavu 
všech povrchových vod a aby se zabránilo 
dalšímu zhoršování kvality vod. Komise 
postupem uvedeným v čl. 21 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES do roku 2020 předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
úspěchu provádění této směrnice při 
dosahování koncentrací blízkých hodnotám 
pozadí pro všechny přirozeně se vyskytující 
látky a koncentrací blízkých nule pro 
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všechny zařazené uměle vyráběné 
syntetické látky, a to v nejvyšší technicky 
možné míře. Cíle stanovené v této směrnici 
musí být považovány za cíle podle článku 4 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Tento návrh se týká zásadních cílů rámcové směrnice o vodě a ukazuje, že cílem není jen 
ochrana životního prostředí a lidského zdraví, ale i činnost ve smyslu širších cílů rámcové 
směrnice o vodě stanovených v článku 16. Je nezbytné, aby Komise přezkoumala provádění této 
směrnice, aby bylo zajištěno, že směrnice dosáhne svých cílů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 44
Článek 1

Tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
některé další znečišťující látky. 

Tato směrnice stanoví opatření pro omezení 
znečištění vod a normy environmentální 
kvality pro prioritní látky a některé další 
znečišťující látky, aby bylo: 

a) do roku 2015 omezeno vypouštění, emise 
a úniky prioritních látek a
a) ukončeno vypouštění, emise a úniky 
prioritních nebezpečných látek a
v souladu s články 1, 4 a 16 směrnice 
2000/60/ES 2015 se dosáhlo dobrého 
chemického stavu všech povrchových vod. 
Cílem je rovněž zabránit dalšímu 
zhoršování a do roku 2020 dosáhnout 
koncentrací blízkých hodnotám pozadí pro 
všechny přirozeně se vyskytující látky a 
blízkých nule pro všechny uměle vyráběné 
syntetické látky v souladu s mezinárodními 
dohodami o ochraně moře. 

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že návrh obsahuje opatření, která mají omezit a ukončit 
znečištění.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 45
ČLÁNEK 1

Tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
některé další znečišťující látky.

Aniž jsou dotčena ustanovení směrnice 
Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES 
ze dne 23. října 2000 a v zájmu hodnocení 
dobrého chemického stavu povrchových 
vod v souladu s článkem uvedené směrnice, 
tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
pro některé další znečišťující látky uvedené 
v čl. 16 odst. 7 a 10 směrnice 2000/60/ES.

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh nejprve výslovně vyjasňuje, že uplatňování všech ustanovení rámcové 
směrnice o vodě (2006/60/ES) zůstává nedotčeno, a tím poskytuje právní jistotu. Za druhé 
zajišťuje jednotný soulad této směrnice s definicemi, cíli a ustanoveními rámcové směrnice o 
vodě, a tím předchází rozdílným výkladům. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 46
ČLÁNEK 1

Tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
některé další znečišťující látky.

V souladu s článkem 16 směrnice 
2000/60/ES tato směrnice stanoví normy 
environmentální kvality pro prioritní látky a 
prioritní nebezpečné látky, které musí být 
brány v úvahu v souvislosti s chemickým 
stavem povrchových vod.

Or. fr

Odůvodnění

Termín „některé další znečišťující látky“ by mohl vést k nejasnostem ve vztahu k příloze 
v rámcové směrnice o vodě, ačkoli neexistuje důvod pro rozlišování mezi prioritními látkami a 
dalšími znečišťujícími látkami. 

Tento pozměňovací návrh se snaží zajistit, aby 8 znečišťujících látek uvedených v seznamu I 
směrnice 76/464 bylo zařazeno mezi „prioritní nebezpečné látky“ uvedené v seznamu v příloze I 
tohoto textu a doplněno do přílohy X rámcové směrnice o vodě, jak navrhují pozměňovací 
návrhy zpravodaje 16, 17 a 19. Přijetí tohoto pozměňovacího návrhu by zahrnovalo opravu 
znění všech článků odkazujících na části A a B přílohy I.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 47
ČL. 1 PODODSTAVEC 1A (nový)

Cíle stanovené v této směrnici se považují 
za cíle ve smyslu čl. 4 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2000/60/ES a použijí se na ně 
odstavce 4, 5,6, 7 a 8 uvedeného článku.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být povzbuzovány k tomu, aby vynakládaly své zdroje účinně a dosáhly co 
největších přínosů v ochraně životního prostředí, namísto aby věnovaly velké množství zdrojů na 
opatření s relativně malým přínosem pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 48
ČLÁNEK 2 NADPIS

Normy environmentální kvality Posouzení souladu s normami 
environmentální kvality 

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být povzbuzovány k tomu, aby vynakládaly své zdroje účinně a dosáhly co 
největších přínosů v ochraně životního prostředí, namísto aby věnovaly neúměrné množství 
zdrojů na opatření s relativně malým přínosem pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh odstraňuje odkaz na absolutní „maximální přípustné koncentrace“ (MPK). 
Tyto normy mohou penalizovat pečlivé členské státy a podporovat používání minimálních 
množství vzorků (protože čím více vzorků je odebráno, tím vyšší je riziko, že jeden vzorek nesplní 
MPK, a proto vodní útvar nesplní podmínky dobrého stavu).

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 49
ČL. 2 ODST. 1

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

stavu povrchových vod v útvarech 
povrchových vod v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) směrnice 2000/60/ES, roční 
průměrné koncentrace znečišťujících látek 
uvedených v částech A a B přílohy I 
nepřesáhnou normy environmentální 
kvality stanovené v uvedené příloze, 
s výhradou odstavce 3 části C přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly být povzbuzovány k tomu, aby vynakládaly své zdroje účinně a dosáhly co 
největších přínosů v ochraně životního prostředí, namísto aby věnovaly neúměrné množství 
zdrojů na opatření s relativně malým přínosem pro životní prostředí.

Pozměňovací návrh odstraňuje odkaz na absolutní „maximální přípustné koncentrace“ (MPK). 
Tyto normy mohou penalizovat pečlivé členské státy a podporovat používání minimálních 
množství vzorků (protože čím více vzorků je odebráno, tím vyšší je riziko, že jeden vzorek nesplní 
MPK, a proto vodní útvar nesplní podmínky dobrého stavu). 

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 50
ČL. 2 ODST. 1

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

1. Normy environmentální kvality pro 
prioritní látky, vyjádřené jako roční průměr, 
včetně znečišťujících látek uvedených ve 
směrnici 91/414/EHS a směrnici 
2003/53/ES1, a jako maximální přípustná 
koncentrace, se zařadí do části A přílohy I a 
pro určité další znečišťující látky do části B 
přílohy I. 

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

V souladu s článkem 4 směrnice 
2000/60/ES členské státy přihlédnou při 
hodnocení dobrého stavu povrchových vod 
k ustanovení části C přílohy I. 
_____________________
1 Směrnice Evropského parlamentu a Rady 
2003/53/ES ze dne 18. června 2003, kterou 
se po dvacáté šesté mění směrnice Rady 
76/769/EHS o sbližování právních a 
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správních předpisů členských států 
týkajících se omezení uvádění na trh a 
používání některých nebezpečných látek a 
přípravků (nonylfenol, nonylfenol ethoxylát 
a cement) (Úř. věst. L 178, 17.7.2003, s. 
24).

Or. nl

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje jednotný soulad této směrnice s definicemi, cíli a 
ustanoveními rámcové směrnice o vodě, a tím předchází rozdílným výkladům. 

Kromě toho je třeba výslovně zmínit, že i v případě znečišťujících látek upravených směrnicí 
91/414/EHS a směrnicí 2003/53/ES by normy environmentální kvality (NEK) pro prioritní látky 
měly být vyjádřeny jako roční průměr. Vyjádření těchto znečišťujících látek jako průměru za 
období používání není prakticky možné, protože by vyžadovalo nesmírné množství údajů o 
používání daných látek odlišném mimo jiné podle látky, regionu a roku. Maximální přípustné 
koncentrace (MPK) již stanoví limity koncentrací těchto látek během doby použití.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 51
ČL. 2 ODST. 1

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

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich 
povrchových vod bylo v souladu s normami 
environmentální kvality pro prioritní látky 
ve vodě, sedimentech a biotě, vyjádřené jako 
roční průměr nebo jako průměr za období 
používání u znečišťujících látek 
upravených směrnicí 91/414/EHS a 
maximální přípustná koncentrace, jak je 
stanoveno v části A přílohy I, a s normami 
environmentální kvality pro znečišťující 
látky uvedenými v části B přílohy I. 

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že návrh obsahuje opatření, která mají omezit a ukončit 
znečištění.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 52
ČL. 2 ODST. 1

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

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich 
povrchových vod bylo v souladu s normami 
environmentální kvality pro prioritní látky , 
vyjádřené jako roční průměr nebo jako 
průměr za období používání u prioritních 
látek nebo znečišťujících látek upravených 
směrnicí 91/414/EHS a maximální přípustná 
koncentrace, jak je stanoveno v části A 
přílohy I, a s normami environmentální 
kvality pro znečišťující látky uvedenými 
v části B přílohy I. 

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem 40. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že členské státy musí 
měřit pesticidy v okamžiku jejich použití a nepoužívat nízké zimní hodnoty, aby zakryly 
překročení hodnot v létě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 53
ČL. 2 ODST. 1

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

1. Členské státy zajistí, aby složení jejich 
povrchových vod, sedimentů a bioty bylo 
v souladu s normami environmentální 
kvality pro prioritní látky, jak je stanoveno 
v části A přílohy I, a s normami 
environmentální kvality pro znečišťující 
látky uvedenými v části B přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků
stanovených v části C přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Or. en
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Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje to, co již jasně uvádí čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě, 
tedy že Komise předloží návrhy NEK pro povrchové vody, sedimenty a biotu. Spojeno 
s pozměňovacím návrhem 1 k bodu odůvodnění 10 a pozměňovacím návrhem 4 k čl. 2 odst. 3, 
které předložil stejný autor. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 54
ČL. 2 ODST. 1

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

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

Členské státy musí vždy přijímat opatření 
nutná k tomu, aby zařízení vypouštějící do 
vodních útvarů odpadní vody obsahující 
prioritní látky používala nejlepší dostupné 
technologie výroby a čištění odpadních vod. 
Tato opatření vycházejí z výsledků výměny 
informací podle čl. 16 odst. 2 směrnice 
96/61/ES.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Členské státy zajistí soulad s normami 
environmentální kvality podle požadavků 
stanovených v části C přílohy I.

Or. de

Odůvodnění

Tím, že budou trvat na užívání „nejlepších dostupných technologií“ v souladu se zásadou 
stanovenou ve směrnici o integrované prevenci a omezování znečištění (96/61/ES), mohou 
členské státy na jednotném evropském základě přijímat účinná opatření k omezení emisí 
prioritních látek z bodových zdrojů způsobem, který nebude mít dopad na hospodářskou soutěž a 
budou v souladu se zásadou předběžné opatrnosti a zásadou, že znečišťovatel platí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 55
ČL. 2 ODST. 1A (nový)
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1a. V souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES členské státy zajistí, aby vodní 
útvary využívané k odběru pitné vody 
splňovaly směrnici Rady 98/83/ES ze dne 
3. listopadu 1998. 

Or. nl

Odůvodnění

Musí být zaručen soulad s rámcovou směrnicí o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 56
ČL. 2 ODST. 1A (nový)

1a. Pokud vodní tok protéká více než 
jedním členským státem, bude prováděna 
koordinace programů monitorování a 
sestavovaných vnitrostátních soupisů, aby 
se předešlo penalizaci členských států 
umístěných dále po proudu vodního toku.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité koordinovat monitorování na vodních tocích protékajících několika členskými státy, 
aby se znečištění řešilo u zdroje.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 57
ČL. 2 ODST. 2

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

2. Členské státy zajistí, aby v případě, že se 
jakákoli znečišťující látka uvedená v části 
A nebo B přílohy I může akumulovat 
v sedimentech nebo biotě ve vodním útvaru, 
bylo prováděno vhodné monitorování 
v souladu s článkem 8 směrnice 2000/60/ES, 
které vyhodnotí:
a) riziko, které takové znečišťující látky 
představují pro splnění cílů stanovených 
v článku 4 uvedené směrnice, a
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b) účinnost opatření přijatých v souladu 
s článkem 11 uvedené směrnice při řešení 
rizik, která takové znečišťující látky 
představují pro splnění cílů stanovených 
v článku 4 uvedené směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Členské státy by měly upřednostnit plnění navržených NEK, které byly stanoveny na úrovni 
určené k ochraně života ve vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 58
ČL. 2 ODST. 2

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

2. Členské státy v souladu s článkem 8 
směrnice 2000/60/ES monitorují 
koncentrace látek uvedených v částech A a 
B přílohy I v sedimentech a v biotě.

Or. de

Odůvodnění

Šestá věta bodu odůvodnění 10 a čl. 2 odst. 2 návrhu Komise nejsou v souladu s jasným 
prohlášením v první větě bodu odůvodnění 10 o tom, že na úrovni Společenství nejsou k dispozici 
rozsáhlé a spolehlivé údaje o koncentracích prioritních látek v biotě a v sedimentech: na jedné 
straně nejsou stanoveny žádné normy kvality pro biotu a sedimenty z důvodu nedostatku údajů, 
zatímco na straně druhé jsou normy kvality pro útvary povrchových vod skutečně na biotu a 
sedimenty uplatňovány bez ohledu na širší souvislosti.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 59
ČL. 2 ODST. 2

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

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

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že návrh obsahuje opatření, která mají omezit a ukončit 
znečištění.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 60
ČL. 2 ODST. 3 PRVNÍ PODODSTAVEC ÚVODNÍ ČÁST

3. Členské státy zajistí, aby v tkáních 
(čerstvé hmotnosti) ryb, měkkýšů, korýšů a 
v jiné biotě nebyly překračovány následující 
koncentrace hexachlorbenzenu, 
hexachlorbutadienu a rtuti:

3. Členské státy zajistí, aby v tkáních 
(čerstvé hmotnosti) ryb, měkkýšů, korýšů a 
v jiné biotě či sedimentech (suché 
hmotnosti) nebyly překračovány následující 
koncentrace níže uvedených látek:

Or. en

Odůvodnění

Několik látek navržených Komisí v příloze A jsou látky jasně lipofilní a/nebo látky s nízkou 
rozpustností ve vodě, což znamená, že se mohou vyskytovat v sedimentech nebo biotě a ve 
vodním sloupci se nerozpouští. Analýzy těchto látek ve vodě jsou často obtížné a spojené 
s vysokou nejistotou a ve výsledku nejsou vždy zjištěny prioritní látky, které způsobují závažné 
problémy v životním prostředí a jsou pro lidi toxické.
Doplněné látky mají nízkou rozpustnost ve vodě a podle listů údajů o látkách (sestavených a 
projednaných v konzultačním postupu s expertním poradním fórem pro prioritní látky a expertní 
skupinou pro normy kvality ve spolupráci s SCTEE) a posouzení dopadů Komise SEC (2006) 
947 se tyto látky zjevně akumulují v potravním řetězci a/nebo sedimentech.
Spojeno s pozměňovacím návrhem 33 k bodu odůvodnění 10 a pozměňovacím návrhem 53 k čl. 2 
odst. 1, které předložil stejný autor.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 61
ČL. 2 ODST. 3 PÍSM. CA (nové)

ca) 247 μg/kg čerstvé hmotnosti pro 
pentabromdifenylether,

Or. en
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Odůvodnění

Pentabromdifenylether se akumuluje v potravním řetězci (viz hodnocení dopadů Komise SEC 
(2006) 947), a proto by měl být v biotě měřen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 62
ČL. 2 ODST. 3 PÍSM. CB (nové)

cb) 16.6 mg/kg čerstvé hmotnosti pro C10-
13 chlorované alkany,

Or. en

Odůvodnění

C10-13 chlorované alkany se akumulují v potravním řetězci (viz hodnocení dopadů Komise SEC 
(2006) 947), a proto by měly být v biotě měřeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 63
ČL. 2 ODST. 3 PÍSM. CC (nové)

cc) 2.9 mg/kg čerstvé hmotnosti pro di(2-
ethylhexyl)ftalát (DEHP),

Or. en

Odůvodnění

Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) je vysoce lipofilní, akumuluje se v potravním řetězci (viz 
hodnocení dopadů Komise SEC (2006) 947), a proto by měl být v biotě měřen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 64
ČL. 2 ODST. 3 PÍSM. CD (nové)

ca) 367 μg/kg čerstvé hmotnosti pro 
pentachlorbenzen,

Or. en
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Odůvodnění

Pentachlorbenzen se akumuluje v potravním řetězci (viz hodnocení dopadů Komise SEC (2006) 
947), a proto by měl být v biotě měřen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 65
ČL. 2 ODST. 3 PÍSM. CE (nové)

ce) 129 μg/kg čerstvé hmotnosti pro 
fluoranthen (v sedimentech).

Or. en

Odůvodnění

Fluoranthen se akumuluje v sedimentech (viz hodnocení dopadů Komise SEC (2006) 947), a 
proto by měl být v této matrici měřen.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 66
ČL. 2 ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

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

Monitorování jiných látek uvedených 
v příloze I lze namísto ve vodě provádět i 
v sedimentech nebo biotě, pokud to členské 
státy považují za vhodnější a nákladově 
efektivnější. Pokud jsou zjištěny významné 
koncentrace látek a členské státy se 
domnívají, že existuje riziko, že normy 
environmentální kvality pro vodu nebudou 
splněny, provádí se monitorování ve vodě, 
aby se zajistil soulad s normami 
environmentální kvality pro vodu.

Or. en

Odůvodnění

Aby členské státy v co nejvyšší míře zajistily, že problémy s prioritními látkami ve vodním 
prostředí budou zjišťovány, měly by mít možnost monitorovat látky z přílohy I v sedimentech či 
biotě, pokud to budou považovat za vhodnější a nákladově efektivnější. Pokud však budou 
zjištěny významné koncentrace látek, musí být prováděno doplňkové monitorování ve vodě.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 67
ČL. 2 ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

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

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

Or. en

Odůvodnění

Normy environmentální kvality by měly být dostatečně přísné, aby chránily povrchové vody i 
biotu. Dodatečné normy pro biotu zkomplikují monitorování.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 68
ČL. 2 ODST. 3A (nový)

3a. Nejpozději do 12 měsíců poté, co 
členské státy předloží soupisy, podá Komise 
návrh týkající se norem kvality 
použitelných pro koncentrace prioritních 
látek v sedimentech a biotě.

Or. en

Odůvodnění

Povinnost členských států zajistit nezvyšování stávajících úrovní v biotě a sedimentech vyžaduje 
akci Společenství ve věci norem kvality podle požadavku čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě. 
Vhodnou lhůtou by byl jeden rok poté, co členské státy nahlásí svá zjištění prioritních látek 
v sedimentech a biotě. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 69
ČL. 2 ODST. 3A (nový)

3a. Členské státy musí dosáhnout souladu 
se směrnicí Rady 98/83/ES a hospodařit 
s útvary povrchových vod používanými 
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k odběru pitné vody podle článku 7 
směrnice 2000/60/ES. Tato směrnice se 
tedy provádí, aniž jsou dotčeny požadavky, 
které mohou požadovat přísnější normy.

Or. en

Odůvodnění

Bod odůvodnění 12 by měl být článkem. Článek 16 rámcové směrnice o vodě výslovně zmiňuje 
ochranu odběru pitné vody. U pitné vody jsou vyžadovány přísnější normy než NEK uvedené 
v této směrnici.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 71
ČL. 2 ODST. 3B (nový)

3b. Případy, kdy je soulad s normami 
environmentální kvality technicky 
neproveditelný nebo by vedl k neúměrným 
sociálním nebo ekonomickým nákladům, se 
řeší podle čl. 4 odst. 4, 5 a 6 směrnice 
2000/60/ES, aby se určil nákladově 
nejefektivnější a pro životní prostředí 
nejpřijatelnější přístup pro splnění cíle 
stanoveného v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
směrnice 2000/60/ES.

Or. nl

Odůvodnění

Vzhledem k základní nejistotě hodnot NEK je důležité zajistit použitelnost článku 4 rámcové 
směrnice o vodě. Tato nejistota je výsledkem nedostatečného výzkumu účinků, monitorování a 
výpočtu dané znečišťující látky. Pro dosažení souladu s touto směrnicí a pro vyloučení 
neúměrných nákladů (například nákladů na zvláštní techniky zpracování, které nemusí být 
nezbytné) je nutná pružnost. Náklady a dopad na životní prostředí lze omezit nebo jim i předejít 
tím, že bude povolena omezená prodleva, a tím bude dán čas k tomu, aby stávající opatření 
dosáhla svých výsledků efektivně. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 72
ČL. 2 ODST. 4

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle 

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle 
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čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a, bude-li to nutné, navrhne 
revizi norem environmentální kvality 
stanovených v částech A a B přílohy I této 
směrnice.

čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a nejpozději každé čtyři roky
navrhne revizi norem environmentální 
kvality stanovených v částech A a B přílohy 
I této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje povinnost Komise vyplývající z čl. 16 odst. 4 přezkoumávat 
její návrh nejpozději jednou za 4 roky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 73
ČL. 2 ODST. 4

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle 
čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a, bude-li to nutné, navrhne 
revizi norem environmentální kvality 
stanovených v částech A a B přílohy I této 
směrnice.

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok a systematicky přitom využije 
databázi vypracovanou podle nařízení (ES) 
č. 1907/2006 pro vyhledávání látek, které 
jsou škodlivé pro vodní organismy, 
akumulují se nebo jsou perzistentní, včetně 
závěrů hodnocení rizik podle čl. 16 odst. 2 
písm. a) a b) směrnice 2000/60/ES a 
nejpozději každé čtyři roky navrhne revizi 
norem environmentální kvality stanovených 
v částech A a B přílohy I této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby Komise pro zjišťování dalších prioritních látek využila 
údaje, které zpřístupní nařízení REACH, a vyjasňuje, že trvá povinnost Komise podle čl. 16 
odst. 4 přezkoumat její návrh nejpozději každé čtyři roky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 74
ČL. 2 ODST. 4

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle 
čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a, bude-li to nutné, navrhne 

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik podle 
čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a nejpozději každé čtyři roky
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revizi norem environmentální kvality 
stanovených v částech A a B přílohy I této 
směrnice.

navrhne revizi norem environmentální 
kvality stanovených v částech A a B přílohy 
I této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje povinnost Komise vyplývající z čl. 16 odst. 4 přezkoumávat 
její návrh nejpozději jednou za 4 roky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Riitta Myller

Pozměňovací návrh 75
Čl. 2 odst. 4 pododstavec 1a (nový) 

Komise prozkoumá poslední vědecké údaje 
a technický pokrok týkající se látek, které se 
akumulují v sedimentech a biotě, a připraví 
pro ně NEK. 

Or. fi

Odůvodnění

Bylo by vhodnější provádět následnou kontrolu akumulativních látek ze sedimentů a bioty než 
z vody. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 76
ČL. 2 ODST. 4A (nový)

4a. Normy environmentální kvality uvedené 
v odstavcích 1 až 3 se nedotýkají požadavků 
směrnice 98/83/ES a hospodaření s útvary 
povrchových vod užívanými k odběru pitné 
vody v souladu s článkem 7 směrnice 
2000/60/ES, které mohou vyžadovat 
přísnější normy.

Or. en

Odůvodnění

Je důležité v zákonných ustanoveních upřesnit, že normy environmentální kvality se nedotýkají 
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zvláštních požadavků Společenství na vodu určenou pro lidskou spotřebu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 77
ČL. 2 ODST. 4A (nový)

4a. Komise nejpozději jeden rok poté, co 
členské státy předloží soupisy, přezkoumá 
látky v částech A a B přílohy I a podá 
návrh na normy environmentální kvality 
použitelné pro koncentrace těchto látek 
v biotě či sedimentech.
Hodnoty NEK pro biotu a sedimenty se 
vloží do sloupců 8 a 9 v částech A a B 
přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

V čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě je jasně uvedeno, že Komise předloží návrhy NEK 
v pro povrchové vody, sedimenty a biotu. Kromě toho je i v podkladové dokumentaci Komise 
jasně vyjádřeno, že několik prioritních látek se akumuluje v potravinovém řetězci a/nebo 
sedimentech. Tento pozměňovací návrh zajišťuje, aby Komise splnila svou povinnost podle 
rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 78
ČL. 2 ODST. 5A (nový)

5a. Komise do ...* postupem uvedeným 
v čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES 
předloží návrhy na normy environmentální 
kvality použitelné pro koncentrace 
prioritních látek v sedimentech a biotě. 

* jednoho roku od přijetí této směrnice

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vysvětluje, že současným návrhem, který nenavrhuje normy pro 
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sedimenty a biotu, Komise nesplnila svou zákonnou povinnost podle čl. 16 odst. 7 rámcové 
směrnice o vodě. Protože řada bioakumulativních látek je nejlepším měřítkem vzorků na vyšším 
stupni potravinového řetězce, je nezbytné, aby bylo toto opomenutí řešeno co nejdříve. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 79
ČL. 2 ODST. 5A (nový)

5a. Nejpozději do jednoto roku poté, co 
členské státy předloží soupisy, podá Komise 
návrh týkající se norem kvality 
použitelných pro koncentrace prioritních 
látek v sedimentech a biotě. 

Or. en

Odůvodnění

Komise nesplnila svou zákonnou povinnost podle čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě, 
protože nenavrhla normy pro sedimenty a biotu. Protože řada bioakumulativních nebo 
perzistentních látek je nejlepším měřítkem vzorků na vyšším stupni potravinového řetězce, je 
nezbytné, aby bylo toto opomenutí řešeno co nejdříve. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 81
ČL. 2 ODST. 5B (nový)

5b. Pokud jsou pro prosazování zásady, že 
platí znečišťovatel, zásady předběžné 
opatrnosti a pro zajištění jednotného 
provádění v členských státech nezbytné 
mezní hodnoty emisí platné v celém 
Společenství pro konkrétní zařízení, látky či 
bodové zdroje nebo pokud takové mezní 
hodnoty emisí mohou být účinné při 
zajišťování souladu s normami 
environmentální kvality, předloží Komise 
návrhy v souladu s článkem 18 směrnice 
96/61/ES.

Or. de

Odůvodnění

Směrnice Rady 96/61/ES ze dne 24. září 1996 o integrované prevenci a omezování znečištění 
stanoví použití mezních hodnot emisí Společenství v případě, že zejména na základě výměny 
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informací podle článku 16 uvedené směrnice vznikne zjevná potřeba akce Společenství. Mezní 
hodnoty emisí Společenství jsou požadovány vždy, kdy v období mnoha let vedly rozdíly 
přísnosti, s níž jsou opatření uplatňována v členských státech, k porušování základních zásad 
práva Společenství na ochranu životního prostředí, tj. zásady předběžné opatrnosti a zásady, že 
platí znečišťovatel, a pro znečištění životního prostředí, kterému lze předejít, a kdykoli takový 
stav vedl k situaci, která by mohla být závažným narušením hospodářské soutěže na vnitřním 
trhu (environmentální dumping).

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 82
ČLÁNEK 2A (nový)

Článek 2a
Pro dosažení cílů stanovených v článku 2 
mohou členské státy uložit přísnější 
omezení používání nebo vypouštění látek, 
než jaká stanoví směrnice 91/414/EHS a 
směrnice XX/XXXX/ES, která ji nahrazuje, 
nebo jiné právní předpisy Společenství. 

Or. nl

Odůvodnění

Tato směrnice nestanoví doplňková opatření pro správu emisí. V důsledku toho musí být členské 
státy plně oprávněny přijmout v případě nutnosti taková opatření samy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 83
ČLÁNEK 2A (nový)

Článek 2a
Definice

Pro účely této směrnice se použije tato 
definice:
1. „obdobím používání“ se rozumí období, 
během něhož mohly být podle realistických 
předpokladů příslušných orgánů používány 
pesticidy obsahující měřenou prioritní nebo 
znečišťující látku.

Or. en
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Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacími návrhy 40, 52, 108, 109 a 130. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že 
pesticidy se měří v průběhu období, kdy jsou používány. Tím se předejde tomu, aby nízké
hodnoty ze zimního období snižovaly průměr tak, že by se neprojevila ani prodloužená období 
vysokých hodnot v létě, což by výsledek zkreslovalo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Thomas Ulmer

Pozměňovací návrh 84
ČLÁNEK 3

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

Or. de

Odůvodnění

Musí být komplexně odmítnuta koncepce přechodných oblastí překračování, ve kterých by bylo 
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přípustné překročení evropských norem environmentální kvality, a které by navíc musely členské 
státy monitorovat, což by vyvolávalo velké technické a správní náklady.

V souladu s rámcovou směrnicí o vodě a přílohou I částí C návrhu směrnice se souhlas 
s normami environmentální kvality monitoruje na reprezentativních monitorovacích místech, a 
díky tomu je nadbytečné každé opatření pro definování přechodných oblastí pro každé jednotlivé 
místo vypouštění.

Vzhledem k velkému počtu jednotlivých případů, které je třeba posoudit, by definice přechodných 
oblastí v částech útvarů povrchových vod přilehlých k místům vypouštění vedla k obrovským 
dodatečným nákladům na provádění a vykazování. Tyto dodatečné náklady by při porovnání 
s monitorováním na reprezentativních místech byly zcela neúměrné pravděpodobným přínosům.

Kromě toho bude zvláštní monitorování „přechodných oblastí“, ve kterých je tolerováno 
překročení mezních hodnot, do velké míry bezvýznamné, pokud budou přijaty a prosazovány 
přísnější požadavky na omezování emisí (emisní norma: „nejlepší dostupné technologie“ (srov. 
pozměňovací návrh k čl. 2 odst. 1).

Pozměňovací návrh, který předkládá Karl-Heinz Florenz

Pozměňovací návrh 85
ČLÁNEK 3

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

Or. en

Odůvodnění

V souladu s rámcovou směrnicí o vodě a přílohou I částí C návrhu směrnice se souhlas 
s normami environmentální kvality monitoruje na reprezentativních monitorovacích místech, a 
díky tomu je nadbytečné každé opatření pro definování přechodných oblastí pro každé jednotlivé 
místo vypouštění.

Vzhledem k velkému počtu jednotlivých případů, které je třeba posoudit, by definice přechodných 
oblastí v částech útvarů povrchových vod přilehlých k místům vypouštění vedla k obrovským 
dodatečným nákladům na provádění a vykazování. Tyto dodatečné náklady – při porovnání 
s monitorováním na reprezentativních místech - by byly zcela neúměrné pravděpodobným 
přínosům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 86
ČLÁNEK 3

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

Or. en

Odůvodnění

Zavedení „přechodných oblastí překračování“ vytváří právní nejistotu, protože nelze uvést 
žádnou definici. V souladu s článkem 10 směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění 
(96/61/ES) by normy environmentální kvality měly bodové zdroje splňovat. Povolení výjimek 
vede k nepřijatelné kontaminaci ryb, které se nevyhnou kontaminované zóně (úhoři apod.). 
Komise nepodává dostatečné argumenty pro provedení návrhu tohoto článku. V současném 
stavu existuje zjevné riziko, že tento návrh otupí stávající právní předpisy a cíle rámcové 
směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 87
ČLÁNEK 3

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

Or. en

Odůvodnění

Zavedení „přechodných oblastí překračování“ vytváří právní nejistotu, protože nelze uvést 
žádnou definici. Vypuštění tohoto slabého místa zlepší soulad se sdruženým přístupem 
stanoveným v článku 10 směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění (96/61/ES) a 
v článku 10 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES, podle kterých musí bodové zdroje dodržovat 
normy environmentální kvality. Povolení výjimek by vedlo k nepřijatelné kontaminaci ryb, které 
se nevyhnou kontaminované zóně (úhoři apod.) a nepřímé expozici lidí.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 88
ČLÁNEK 3

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

Or. en

Odůvodnění

Přechodné oblasti překračování nejsou definovány a vytvářejí tedy mezeru pro vypouštění, emise 
a úniky prioritních látek. Překračování mezních hodnot by mohlo vést k nepřijatelné kontaminaci 
ryb, což by mohlo ohrozit lidské zdraví a životní prostředí a v důsledku toho příslušné odvětví 
rybolovu.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dorette Corbey

Pozměňovací návrh 89
ČL. 3 ODST. 1

1. Členské státy určí přechodné oblasti 
překračování, kde koncentrace jedné nebo 
více znečišťujících látek mohou překročit 
příslušné normy environmentální kvality, 
pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru 
povrchových vod s těmito normami.

1. Pokud neexistuje technicky možný 
způsob čištění odpadních vod z jednoho či 
více bodových zdrojů, mohou členské státy 
určit přechodné oblasti překračování, kde 
koncentrace jedné nebo více znečišťujících 
látek mohou překročit příslušné normy 
environmentální kvality, pokud neovlivní 
soulad zbývajícího útvaru povrchových vod 
s těmito normami.

Or. nl

Odůvodnění

Překročení NEK je přípustné pouze v případě, že není technicky možné odpadní vody dostatečně 
čistit. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 90
ČL. 3 ODST. 1

1. Členské státy určí přechodné oblasti 1. Členské státy mohou sezónně určit 
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překračování, kde koncentrace jedné nebo 
více znečišťujících látek mohou překročit 
příslušné normy environmentální kvality, 
pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru 
povrchových vod s těmito normami.

přechodné oblasti překračování, kde 
koncentrace jedné nebo více znečišťujících 
látek mohou překročit příslušné normy 
environmentální kvality, pokud neovlivní 
soulad zbývajícího útvaru povrchových vod 
s těmito normami.

Or. en

Odůvodnění

Přechodné oblasti překračování nesmí být používány jako omluva pro neprovádění této 
směrnice. Avšak v období sucha v letních měsících nebo v jiných obdobích, kdy mimořádné 
sezónní podmínky ovlivní vodní útvary, by měly být dočasné výjimky povoleny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 91
ČL. 3 ODST. 1

1. Členské státy určí přechodné oblasti 
překračování, kde koncentrace jedné nebo 
více znečišťujících látek mohou překročit 
příslušné normy environmentální kvality, 
pokud neovlivní soulad zbývajícího útvaru 
povrchových vod s těmito normami.

1. Členské státy mohou určit přechodné 
oblasti překračování, kde koncentrace jedné 
nebo více znečišťujících látek mohou 
překročit příslušné normy environmentální 
kvality, pokud neovlivní soulad zbývajícího 
útvaru povrchových vod s těmito normami.

Or. fr

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh se snaží vyjasnit, že zavedení přechodných oblastí překračování by 
mělo být nadále nepovinné a nemělo by být normou, a že bodová vypouštění nesplňující normy 
environmentální kvality by měla být výjimečná a měla by být sledována.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 92
ČL. 3 ODST. 1A (nový)

1a. Aby dosáhly příslušných norem 
environmentální kvality, zařadí členské 
státy do plánů povodí uvedených v článku 
13 směrnice 2000/60/ES akční plán 
zaměřený na omezení rozsahu a doby trvání 
každé přechodné oblasti překračování.
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Or. en

Odůvodnění

Návrh zdůrazňuje cíle této směrnice spočívající v ochraně životního prostředí tím, že uvádí, že 
přechodné oblasti překračování by měly být dočasným opatřením a nikoli způsobem, jak se 
vyhnout plnění požadavků této směrnice.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 93
ČL. 3 ODST. 2A (nový)

2a. V případě přeshraničních vodních toků 
je pro určení přechodné oblasti 
překračování nutný souhlas ostatních 
zasažených členských států.

Or. hu

Odůvodnění

U přeshraničních vodních toků se množství prioritních látek přesahujících přípustné mezní 
hodnoty a vypouštěných do vody v souladu s povolením, které vydal jeden členský stát, ne vždy 
sníží do okamžiku přechodu hranice na úroveň předepsanou směrnicí. Na členských státech na 
dolním toku lze však vyžadovat soulad se směrnicí pouze v případě, že již znečištěné vody vstoupí 
do jejich země s jejich souhlasem. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 94
ČL. 3 ODST. 3

3. Členské státy přezkoumají povolení 
uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo 
předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 
písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem 
postupně snížit rozsah každé přechodné 
oblasti překračování uvedené v odstavci 1, 
vymezené ve vodních útvarech zasažených 
vypouštěním prioritních látek.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Určení přechodných oblastí musí být nepovinné. Pravidelný přezkum povolení a jejich úpravy 
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v souladu se stavem technologie již upravuje článek 13 směrnice o integrované prevenci a 
omezování znečištění a článek 11 rámcové směrnice o vodě. Omezení přechodných oblastí 
pomocí použití nejlepších dostupných technologií (NDT) povede zařízení integrované prevence a 
omezování znečištění k tomu, aby dávaly přednost „vodním opatřením“ před opatřeními na 
ochranu ostatních složek životního prostředí. To není v souladu se sdruženým přístupem 
stanoveným v článku 7 směrnice o integrované prevenci a omezování znečištění. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 95
ČL. 3 ODST. 3 

3. Členské státy přezkoumají povolení 
uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo 
předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 
písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem 
postupně snížit rozsah každé přechodné 
oblasti překračování uvedené v odstavci 1, 
vymezené ve vodních útvarech zasažených 
vypouštěním prioritních látek. 

3. Členské státy do roku 2011 a každých 
šest let poté přezkoumají povolení uvedená 
ve směrnici 96/61/ES nebo předchozí 
omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 písm. g) 
směrnice 2000/60/ES s cílem postupně snížit 
rozsah každé přechodné oblasti překračování 
uvedené v odstavci 1, vymezené ve vodních 
útvarech zasažených vypouštěním 
prioritních látek. V průběhu přezkumu bude 
příslušnému orgánu předložen plán 
omezení, který stanoví opatření přijatá pro 
omezení používání prioritních látek a uvede 
výčet dalších látek, kterými lze danou látku 
nahradit a které nespadají do působnosti 
této směrnice.

Or. hu

Odůvodnění

Přezkum povolení musí být upraven v souladu s příslušnými právními předpisy (směrnicí o 
integrované prevenci a omezování znečištění a rámcovou směrnicí o vodě). Vypracování plánu 
omezení je nutné pro zařízení uváděná ve směrnici 96/61/ES, aby bylo možné postupně omezovat 
a v přiměřené lhůtě zcela ukončit vypouštění prioritních látek uvedených v příloze této směrnice 
do vod. 

Stanovení postupu pomůže zařízením při provádění tohoto omezování v praxi a rovněž vytvoří 
příležitost k tomu, aby orgány prováděly monitorování. Uvedení výčtu náhradních látek 
v předloženém plánu vyjasní možné alternativy. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 96
ČL. 3 ODST. 3

3. Členské státy přezkoumají povolení 3. Členské státy přezkoumají povolení 
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uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo 
předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 
písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem 
postupně snížit rozsah každé přechodné 
oblasti překračování uvedené v odstavci 1, 
vymezené ve vodních útvarech zasažených 
vypouštěním prioritních látek.

uvedená ve směrnici 96/61/ES nebo 
předchozí omezení uvedená v čl. 11 odst. 3 
písm. g) směrnice 2000/60/ES s cílem 
postupně snížit rozsah každé přechodné 
oblasti překračování uvedené v odstavci 1, 
vymezené ve vodních útvarech zasažených 
vypouštěním prioritních látek. Toto 
postupné snížení bude prováděno pouze 
tak, aby zohlednilo zlepšení kvality vod, 
kterých bylo dosaženo v důsledku opatření 
prováděných členskými státy.

Or. en

Odůvodnění

Rozsah každé přechodné oblasti by měl být postupně snižován pouze v případě, že se prokáže 
účinnost mechanismů (nástrojů a opatření) kontroly zdrojů. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 97
ČL. 3 ODST. 4 

4. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, 
kterou mají členské státy použít k určování 
přechodné oblasti překračování.

4. Komise postupem podle čl. 21 odst. 2 
směrnice 2000/60/ES určí metodu, kterou 
mají členské státy použít k určování 
přechodné oblasti překračování takto:

a) velikost přechodné oblasti jako procento 
dotčeného vodního útvaru a celkové vodní 
plochy daného členského státu, 
b) nejvyšší úroveň překročení. 

Or. hu

Odůvodnění

Pro fungování jednotek uvedených ve směrnici 96/61/ES je nutné přechodné období na určení 
oblasti, ve které mohou být u daných látek překročeny nejvyšší koncentrace stanovené ve 
směrnici. Současně, protože se zde zabýváme látkami, které jsou pro životní prostředí i lidské 
zdraví nebezpečné, je třeba stanovit meze tohoto překročení. Aby členské státy nemohly tento 
článek využít k tomu, aby se vyhnuly plnění této směrnice, je nutné přesně upravit rozsah 
působnosti článku. Je to důležité i z toho důvodu, že je to jediný možný způsob, jak zajistit, že 
vypouštění látek uvedených v příloze do vody bude možné po přiměřenou dobu v celém vodním 
útvaru držet zcela pod předepsanými mezními hodnotami. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 98
ČL. 3 ODST. 4A (nový) 

4a. Komise stanoví metody, které budou 
členské státy používat v ústí řek a 
pobřežních oblastech pro hodnocení NEK 
vyjádřených v průměrné roční hodnotě.

Or. en

Odůvodnění

Vzhledem ke zvláštní poloze ústí a pobřežních oblastí musí být jejich otázka řešena . 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 99
ČLÁNEK 3A (nový) 

Článek 3a
Metody omezování emisí ze strany 

členských států
1. Aby dosáhly cílů článku 1, stanoví 
členské státy integrované plány omezování 
emisí a opatření pro postupné vyřazení 
prioritních a prioritních nebezpečných 
látek v rámci programu opatření 
stanoveného v článku 11 směrnice 
2000/60/ES. Plány budou obsahovat 
alespoň:
a) výsledky šetření podle článku 4;
b) cíle pro látky včetně objemů a 
hmotnostních bilancí; 
c) odvětvové strategie pro hlavní zdroje 
znečištění (zejména pro průmysl, 
zemědělství, lesnictví, domácnosti, 
zdravotnictví, dopravu);
d) opatření k omezení difúzního znečištění 
v důsledku úniků látek z produktů; 
e) opatření pro náhradu prioritních 
nebezpečných látek;
f) nástroje včetně ekonomických opatření 
v souladu s článkem 9 směrnice 
2000/60/ES;
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g) emisní normy doplňující stávající právní 
předpisy ES; 
h) opatření pro informování, poradenství a 
odborné vzdělávání. 
2. Plány by měly být vypracovány podle 
transparentních kritérií a přezkoumány 
v rámci přezkumu programů opatření. 
Členské státy každé tři roky podají Komisi a 
veřejnosti zprávu o pokroku při provádění a 
o tom, jak opatření přispěla k dosahování 
cílů této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad s články 10 a 16 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 100
ČLÁNEK 3B (nový) 

Článek 3b
Harmonizované metody omezování emisí

1. Aby zajistila soulad s touto směrnicí a se 
směrnicí 2000/60/ES, přezkoumá Komise 
rozhodnutí významná pro regulaci či 
používání prioritních nebezpečných látek 
nebo jejich emisí do jednoho roku po 
zahrnutí do přílohy X. To se zejména týká:
a) prioritních látek nebo znečišťujících 
látek upravených směrnicí 91/414/EHS a 
rozhodnutí o jejich zahrnutí do přílohy I;
b) prioritních látek nebo znečišťujících 
látek upravených nařízením (ES) 
č. 1907/2006 a rozhodnutí o jejich zahrnutí 
do příloh XIV nebo XVII a na seznam látek 
k zahrnutí (čl. 59 odst. 1 nařízení (ES) 
č. 1907/2006 ), i rozhodnutí o udělení 
povolení (čl. 60 nařízení (ES) č. 1907/2006) 
nebo jiné navržené akce, pokud se jasně 
zjistí, že je přesažena hodnota PNEC.
2. U bodových zdrojů upravených směrnicí 
96/61/ES Komise zajistí, aby technologie, 
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které vedou k vypouštění emisí nebo 
únikům prioritních nebezpečných látek, 
nemohly být považovány za nejlepší 
dostupné technologie (NDT) dle definice 
v uvedené směrnici a aby byly opraveny 
dokumenty, které stanoví NDT. V souladu 
s článkem 18 směrnice 96/61/ES Komise 
navrhne závazné mezní hodnoty emisí pro 
všechny prioritní látky či znečišťující látky 
vypouštěné ze zařízení integrované 
prevence a omezování znečištění.
3. Na podporu vypracování plánů 
uvedených v článku 3 Komise do konce 
roku 2008 navrhne strategii pro omezování 
emisí pro bodové a difúzní zdroje.
4. V případě předvídatelného nedosažení 
cílů této směrnice Komise stanoví další 
ustanovení na úrovni EU postupem podle 
článku 251 Smlouvy o ES.

Or. en

Odůvodnění

Zajišťuje soulad mezi různými prvky právních předpisů Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 101
ČLÁNEK 4 

Článek 4
Soupis emisí, vypouštění a úniků

vypouští se

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 
166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území.
2. Referenční období pro měření hodnot 
znečišťujících látek, které mají být zapsány 
do soupisů uvedených v odstavci 1, je jeden 
rok pro období 2007 až 2009.
Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující 
látky, na něž se vztahuje směrnice 
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91/414/EHS, mohou být tyto položky 
vypočteny jako průměrná hodnota z let 
2007, 2008 a 2009.
3. Členské státy sdělí Komisi soupisy 
vypracované podle odstavce 1 tohoto 
článku, včetně jejich referenčních období, 
společně s plány povodí předloženými 
v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES.
4. Členské státy zaktualizují své soupisy 
jako součást přezkumu analýz uvedených
v čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES. 
Referenčním obdobím pro zjištění hodnot 
v aktualizovaných soupisech je rok před 
dokončením analýzy. Pro prioritní látky 
nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje 
směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto 
položky vypočteny jako průměrná hodnota 
ze tří let před dokončením dotčené analýzy.
Členské státy zveřejní aktualizované 
soupisy ve svých aktualizovaných plánech 
povodí, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES.
5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2025 povinnosti pro snižování nebo 
zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
bodě iv) směrnice 2000/60/ES.
6. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, 
kterou mají členské státy použít 
k vypracování soupisů.

Or. nl

Odůvodnění

Soupisy navržené v článku 4 jsou již požadovány v souladu se směrnicí o Evropském registru 
úniků a přenosů znečišťujících látek a článkem 5 rámcové směrnice o vodě. Tento pozměňovací 
návrh zajišťuje jednotný soulad této směrnice s definicemi, cíli a ustanoveními rámcové směrnice 
o vodě, a tím předchází rozdílným výkladům. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Linda McAvan

Pozměňovací návrh 102
ČLÁNEK 4
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1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 
166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území.

Členské státy zajistí, aby v souladu 
s povinnostmi předkládat zprávy, které jsou 
stanoveny v článku 15 směrnice 
2000/60/ES, byly uvedeny podrobnosti o 
emisích prokazující postupné omezování 
prioritních látek a zastavení prioritních 
nebezpečných látek uvedených v části A 
přílohy I pro každé povodí nebo jeho část na 
svém území.

2. Referenční období pro měření hodnot 
znečišťujících látek, které mají být zapsány 
do soupisů uvedených v odstavci 1, je jeden 
rok pro období 2007 až 2009.
Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující 
látky, na něž se vztahuje směrnice 
91/414/EHS, mohou být tyto položky 
vypočteny jako průměrná hodnota z let 
2007, 2008 a 2009.
3. Členské státy sdělí Komisi soupisy 
vypracované podle odstavce 1 tohoto 
článku, včetně jejich referenčních období, 
společně s plány povodí předloženými 
v souladu s čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES.
4. Členské státy zaktualizují své soupisy 
jako součást přezkumu analýz uvedených 
v čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES. 
Referenčním obdobím pro zjištění hodnot 
v aktualizovaných soupisech je rok před 
dokončením analýzy. Pro prioritní látky 
nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje 
směrnice 91/414/EHS, mohou být tyto 
položky vypočteny jako průměrná hodnota 
ze tří let před dokončením dotčené analýzy.
Členské státy zveřejní aktualizované 
soupisy ve svých aktualizovaných plánech 
povodí, jak je stanoveno v čl. 13 odst. 7 
směrnice 2000/60/ES. 
5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2025 povinnosti pro snižování nebo 
zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
bodě iv) směrnice 2000/60/ES.
6. Komise může postupem podle čl. 21 odst. 
2 směrnice 2000/60/ES stanovit metodu, 
kterou mají členské státy použít 
k vypracování soupisů.
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Or. en

Odůvodnění

Toto revidované znění by dosáhlo souladu s rámcovou směrnicí o vodě a současně by se vyhnulo 
zbytečným a zatěžujícím požadavkům na podávání zpráv. Stávající požadavky článku 15 rámcové 
směrnice o vodě ohledně monitorování stavu povrchových vod jsou dostatečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 103
ČL. 4 ODST. 1

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

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) 
č. 166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků a jejich zdrojů u 
všech prioritních látek a znečišťujících látek 
uvedených v částech A a B přílohy I pro 
každé povodí nebo jeho část na svém území, 
a to včetně jejich koncentrací 
v sedimentech a biotě, přičemž soupis dle 
potřeby zahrne i mapy.

Členské státy do soupisu zahrnou všechna 
opatření k omezování emisí přijatá pro 
prioritní a znečišťující látky uvedené 
v seznamech v částech A a B přílohy I.

Or. en

Odůvodnění

Mělo by být jasně stanoveno, že soupis uvede zdroje emisí, vypouštění a úniků prioritních látek a 
jiných znečišťujících látek, jakož i koncentrace v sedimentech a biotě. Pro lepší transparentnost 
by měly být znázorněny v mapách. 

Vzhledem k povinnostem členských států omezovat nebo zastavovat prioritní látky by členské 
státy měly do svých soupisů zahrnout i informaci o takových opatřeních.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ambroise Guellec

Pozměňovací návrh 104
ČL. 4 ODST. 1

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 

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

2000/60/ES nebo jiných dostupných údajů 
a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují 
členské státy soupis emisí, vypouštění a 
úniků z původních zdrojů prioritních látek 
(z bodových i difúzních zdrojů znečištění)
uvedených v příloze I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území.

Or. fr

Odůvodnění

První část pozměňovacího návrhu se snaží umožnit sestavení soupisů na základě dodatečných 
zdrojů informací, protože většina údajů použitých při přezkumech provedených v roce 2004 
pochází z roku 2002, od kterého byly zahájeny programy sběry údajů pro zlepšení 
informovanosti o situaci.
Druhá část pozměňovacího návrhu se snaží podpořit zásadu prevence, která by měla být 
uplatněna na znečištění u zdroje, se zúžením zaměření ze „všech původních zdrojů“(podle 
zpravodajky) na „původní zdroje“, aby se podpořilo vyšetřování alespoň hlavních původních 
zdrojů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Johannes Blokland

Pozměňovací návrh 105
ČL. 4 ODST. 1

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

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 
166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území. Prioritní 
látky a znečišťující látky uvolňované ze 
sedimentů v důsledku plavby, bagrování 
nebo přírodních jevů se nepovažují za 
úniky. 

Or. nl

Odůvodnění

Sedimenty obsahují „staré“ prioritní látky vypuštěné v minulosti, které klesly na dno. V důsledku 
turbulencí působených za prvé plavbou, za druhé bagrováním a za třetí přírodními jevy (např. 
bouřemi a přílivem a odlivem) mohou být tyto staré látky uvolněny a mohou se smísit 
s povrchovou vodou. Tento pozměňovací návrh se snaží vyloučit tyto látky z definice „úniků“, 
protože zde jde hlavně o rozvíření těchto látek a nikoli o nové úniky. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 106
ČL. 4 ODST. 1

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

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

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacími návrhy, které doplňují látky na seznam, který musí Komise ještě 
posoudit – to vyplývá z logiky textu přijatého v roce 2001. Členské státy přihlédnou k těmto 
látkám ve svých soupisech.

Pozměňovací návrh, který předkládá Ria Oomen-Ruijten

Pozměňovací návrh 107
ČL. 4 ODST. 1

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

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 
166/2006 vypracují členské státy soupis 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v částech A a B přílohy I pro každé povodí 
nebo jeho část na svém území. Látky, u 
kterých je dodržen čl. 2 odst. 1, jsou ze 
soupisu vyňaty.

Or. en

Odůvodnění

U látek, u nichž jde prokázat soulad s čl. 2 odst. 1, je soupis nadbytečný. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 108
ČL. 4 ODST. 2

2. Referenční období pro měření hodnot 
znečišťujících látek, které mají být zapsány 
do soupisů uvedených v odstavci 1, je jeden 
rok pro období 2007 až 2009.

2. Referenční období pro měření hodnot 
znečišťujících látek, které mají být zapsány 
do soupisů uvedených v odstavci 1, je jeden 
rok pro období 2007 až 2009.

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

Avšak pro prioritní látky nebo znečišťující 
látky, na něž se vztahuje směrnice 
91/414/EHS, se tyto položky vypočtou jako 
průměrná hodnota za období používání.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacími návrhy 40 a 52. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že pesticidy se 
měří v průběhu období, kdy jsou používány. Tím se předejde tomu, aby nízké hodnoty ze zimního 
období snižovaly průměr tak, že by se neprojevila ani prodloužená období vysokých hodnot 
v létě, což by výsledek zkreslovalo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 109
ČL. 4 ODST. 4

4. Členské státy zaktualizují své soupisy 
jako součást přezkumu analýz uvedených 
v čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES.

4. Členské státy zaktualizují své soupisy 
jako součást přezkumu analýz uvedených 
v čl. 5 odst. 2 směrnice 2000/60/ES. 

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

Referenčním obdobím pro zjištění hodnot 
v aktualizovaných soupisech je rok před 
dokončením analýzy. Pro prioritní látky 
nebo znečišťující látky, na něž se vztahuje 
směrnice 91/414/EHS, se tyto položky 
vypočtou jako průměrná hodnota za období 
používání a v každém případě před 
dokončením dotčené analýzy.

Členské státy zveřejní aktualizované soupisy 
ve svých aktualizovaných plánech povodí, 
jak je stanoveno v čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES. 

Členské státy zveřejní aktualizované soupisy 
ve svých aktualizovaných plánech povodí, 
jak je stanoveno v čl. 13 odst. 7 směrnice 
2000/60/ES.

Or. en
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Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacími návrhy 40, 52 a 108. Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že pesticidy 
se měří v průběhu období, kdy jsou používány. Tím se předejde tomu, aby nízké hodnoty ze 
zimního období snižovaly průměr tak, že by se neprojevila ani prodloužená období vysokých 
hodnot v létě, což by výsledek zkreslovalo.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 110
ČL. 4 ODST. 5

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

5. Komise do roku 2012 ověří, že lze 
očekávat, že emise, vypouštění a úniky 
uvedené v soupise splní do roku 2015 
povinnosti pro snižování a zastavení 
stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) 
směrnice 2000/60/ES. Komise předloží 
Evropskému parlamentu a Radě zprávu o 
tomto ověření. Pokud bude zpráva uvádět, 
že splnění pravděpodobně dosaženo 
nebude, navrhne do roku 2013 nezbytná 
opatření na úrovni Společenství podle 
článku 251 Smlouvy o ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 1 rámcové směrnice o vodě členské státy provedou nezbytná opatření v souladu 
s čl. 16 odst. 1 a 8 s cílem postupně snížit nebo zastavit znečišťování. Proto není přijatelné pro 
ověření souladu čekat až do samého konce – do roku 2025. Takové ověření by mělo být 
provedeno nejpozději v polovině období a v případě, že ověření ukáže, že splnění není 
pravděpodobné, mělo by být přijato opatření na úrovni Společenství.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 111
ČL. 4 ODST. 5

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

5. Komise v roce 2012 ověří, zda emise, 
vypouštění a úniky uvedené v soupise splní
do roku 2015 povinnosti pro snižování a
zastavení stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) 
bodě iv) směrnice 2000/60/ES, a o 
výsledcích a závěrech podá zprávu 
členským státům a Evropskému parlamentu 
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a navrhne nezbytná opatření pro splnění 
povinností.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 1 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES mají být povinnosti pro snižování 
splněny do roku 2015 a není třeba s posouzením čekat deset let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 112
ČL. 4 ODST. 5

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

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2015 povinnosti pro snižování a zastavení 
stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 1 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES mají být povinnosti pro snižování 
splněny do roku 2015 a není třeba s posouzením čekat deset let.

Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 113
ČL. 4 ODST. 5

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

5. Komise ověří, že emise, vypouštění a 
úniky uvedené v soupise splňují do roku 
2015 povinnosti pro snižování a zastavení 
stanovené v čl. 4 odst. 1 písm. a) bodě iv) 
směrnice 2000/60/ES.

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 4 odst. 1 rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES mají být povinnosti pro snižování 
splněny do roku 2015 a není třeba s posouzením čekat deset let. Komise stanoví nutnou metodu 
pro sestavování soupisů.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Henrik Lax

Pozměňovací návrh 114
ČL. 4 ODST. 6A (nový)

6a. Komise do ...* stanoví metody 
omezování emisí pro všechny bodové zdroje 
na základě nejlepších dostupných 
technologií, které mají členské státy užívat 
jako metody minimální.
* jednoho roku po přijetí této směrnice

Or. en

Odůvodnění

Podle čl. 16 odst. 8 směrnice 2000/60/ES měla Komise navrhnout metody omezování emisí 
z bodových zdrojů do roku 2006. Protože tak Komise neučinila, měla by tento požadavek naplnit 
alespoň během příštího roku.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 115
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Opatření pro snížení znečišťování 
prioritními látkami a prioritními 

nebezpečnými látkami
1. Aby bylo dosaženo cílů snížení 
znečišťování prioritními látkami a 
prioritními nebezpečnými látkami, které 
byly stanoveny v souladu s čl. 4 odst. 1 
písm. a) podbodem iv) směrnice 
2000/60/ES, dohlížejí členské státy na to, 
aby program opatření vypracovaný podle 
článku 11 uvedené směrnice přihlížel 
rovněž ke kontrolním opatřením týkajícím 
se bodových a difúzních zdrojů znečištění a 
k normám environmentální kvality, které 
tato směrnice stanoví.
2. Členské státy rozhodnou, kdy je nutné 
revidovat provádění existujících opatření 
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nebo zavést nová opatření ke snížení a 
omezení znečišťování prioritními látkami a 
prioritními nebezpečnými látkami, na 
základě článku 4 směrnice 2000/60/ES a 
v zájmu dosažení cílů stanovených v článku 
4 směrnice 2000/60/ES. 
Komise pak předloží vhodná opatření na 
úrovni Společenství.
3. V případě, že prioritní nebezpečné látky 
upravují jiné právní předpisy ES pro 
znečišťující látky (směrnice 91/414/EHS, 
nařízení (ES) č. 1907/2006 nebo směrnice 
96/61/ES), mají ustanovení této směrnice 
přednost ve všech záležitostech týkajících se 
znečišťujících látek ve vodě.

Or. en

Odůvodnění

Při přípravě programu opatření je třeba vzít v úvahu kontrolní opatření. Pokud by se stanovily 
pouze NEK, znamenalo by to, že se zdokonalí systémy čištění, aniž by se zlepšila ochrana útvarů 
povrchové vody. Kontroly u zdroje způsobují omezení vypouštění a tento trvale udržitelný přístup 
umožňuje dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě.

Prioritní nebezpečné látky určené podle této směrnice jako látky znečišťující vodu musí podléhat 
kontrole a opatřením pro ukončení znečišťování vodních útvarů těmito látkami i v případě, že 
jsou jinými právními předpisy povoleny k používání.

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 116
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Opatření pro snížení znečišťování 

prioritními látkami
1. Aby bylo dosaženo cílů snížení 
znečišťování prioritními látkami, které byly 
stanoveny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) 
podbodem iv) směrnice 2000/60/ES, 
dohlížejí členské státy na to, aby program 
opatření vypracovaný podle článku 11 
uvedené směrnice přihlížel rovněž ke 
kontrolním opatřením týkajícím se 
bodových a difúzních zdrojů znečištění a 
k normám environmentální kvality, které 
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tato směrnice stanoví.
Tato opatření musí brát v úvahu 
skutečnost, že v případě látek přítomných 
v přirozeném stavu nebo v případě látek, 
které jsou produktem přirozených procesů, 
není možné omezit nebo postupně odstranit 
všechny potenciální zdroje.
2. Členské státy zajistí, aby opatření 
uvedená v odstavci 1 byla ekonomicky 
životaschopná a technicky proveditelná, jak 
uvádí čl. 4 odst. 4 směrnice 2000/60/ES.
3. Členské státy především vezmou v úvahu 
existující opatření stanovená relevantními 
právními předpisy Společenství.
4. Pokud je to nutné, musí členské státy na 
základě článku 4 směrnice 2000/60/ES 
stanovit, zda je potřeba revidovat provádění 
existujících opatření nebo zavést nová 
opatření ke snížení a omezení znečišťování 
prioritními látkami; cílem těchto opatření 
je dosažení cílů stanovených v článku 4 
směrnice 2000/60/ES. Komise v případě 
potřeby navrhne vhodné kroky na úrovni 
Společenství.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh znovu zdůrazňuje důležitost rámcové směrnice o vodě odkazem na její 
ustanovení a odstraňuje nejasnosti ohledně významu slov „ekonomicky životaschopný a 
technicky proveditelný“.

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 117
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
Monitorování provádění

V případě, že jsou hodnoty stanovené 
v normách environmentální kvality často 
překračovány, členské státy určí zdroj a 
přijmou účinná, úměrná a stimulující 
opatření na základě různých nástrojů 
stanovených ve směrnici 2000/60/ES, 
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například „doplňující opatření“ popsaná 
v čl. 11 odst. 4 a části B přílohy VI uvedené 
směrnice.

Or. en

Odůvodnění

V případě, že jsou hodnoty stanovené v normách environmentální kvality často překračovány, 
měla by být přijata účinná, úměrná a stimulující opatření. Kromě dostupných právních nástrojů 
by měla být jako možné řešení uvedena i „doplňující opatření“, protože dobrovolnější stimulační 
opatření jsou často účinnější než přísně právní přístup. To napomůže rozšířit společný základ 
směrnice jako takové a právní předpisy na ochranu životního prostředí obecně. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Anne Laperrouze

Pozměňovací návrh 118
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a

Zpráva Komise
V rámci zprávy o provádění čl. 18 odst. 1 
směrnice 2000/60/ES Komise provede 
formální posouzení souladu a účinnosti 
všech legislativních aktů Společenství 
s přímým nebo nepřímým dopadem na 
dobrou kvalitu vody. Toto posouzení 
umožní, aby byla opatření Společenství 
upravena nebo prováděna dle potřeby.

Or. fr

Odůvodnění

Ve svém návrhu směrnice Komise nespecifikovala nová opatření k omezení emisí se 
zdůvodněním, že taková opatření by byla nadbytečná s ohledem na stávající právní předpisy 
nebo návrhy, které nyní posuzuje Parlament nebo Rada. Tato situace se však může změnit. 
Komise by proto kromě svých povinností podávat zprávy podle článku 18 rámcové směrnice 
měla odůvodnit jakékoli své rozhodnutí navrhnout, upravit nebo nenavrhnout právní předpis .

Pozměňovací návrh, který předkládá Åsa Westlund

Pozměňovací návrh 119
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 4a
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Přeshraniční problémy
Pokud členský stát identifikuje určitý zdroj 
prioritní látky jako zdroj odpovědný za 
působení problému se znečištěním a pokud 
samotná vnitrostátní opatření nedostačují a 
problém lze lépe řešit na evropské úrovni, 
mohou členské státy v souladu s článkem 
12 směrnice 2000/60/ES tento problém 
oznámit Evropské komisi. V reakci na 
takovou žádost Evropská komise do 
jednoho roku od obdržení oznámení 
navrhne vhodná opatření Společenství, 
pokud možno vycházející z existujícího 
právního nástroje.

Or. en

Odůvodnění

Prioritní látky přenášené v ovzduší nebo v řekách mohou působit značné problémy 
s překročením NEK v členských státech. Vnitrostátní opatření nemohou vždy omezit koncentrace 
v životním prostředí, protože hlavní emise pocházejí z jedné či více jiných zemí. V těchto 
případech by členské státy měly mít možnost informovat Komisi (v souladu s článkem 12 
směrnice 2006/60/ES). Komise by měla být povinna provést vyšetřování a navrhnout opatření 
Společenství k řešení problému.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 120
ČLÁNEK 4A (nový)

Článek 11 (směrnice 2000/60/ES)

Článek 4a
Směrnice 2000/60/ES se mění takto:
1. Článek 11 se nahrazuje tímto: 
„Článek 11
Každý členský stát zajistí, aby byl pro 
každou oblast povodí nebo část 
mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho 
území vypracován program opatření 
s ohledem na analýzy požadované článkem 
5 a na soupisy vypracované podle článku 4 
směrnice xx/2000/ES*, aby naplnil cíle 
stanovené v článku 4. Tyto programy 
opatření mohou odkazovat na opatření 
vyplývající z právních předpisů přijatých na 
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vnitrostátní úrovni a platných pro celé 
území členského státu. Členský stát může 
dle potřeby přijmout opatření platná pro 
všechny oblasti povodí a/nebo části 
mezinárodní oblasti povodí ležící na jeho 
území.
______________________
* Odkaz na tuto směrnici.“
2. Čl. 18 odst. 2 písm. e) se nahrazuje tímto: 
„e) souhrn všech návrhů, opatření 
k omezování a strategií zpracovaných podle 
článku 16 nebo jiných příslušných opatření 
k omezování znečištění na úrovni 
Společenství;“
3. K článku 18 se doplňuje odstavec 6, který 
zní:
„6. Pokud zpráva Komise ukáže na 
nedostatečné provádění směrnice jako 
celku nebo konkrétních ustanovení, 
zejména v případě opatření k omezování 
podle článku 16, navrhne Komise opatření 
na úrovni Společenství nejpozději **
_______________________
** osmnáct měsíců po zveřejnění zprávy.“

Příloha X směrnice 2000/60/ES se nahrazuje 
zněním přílohy II této směrnice.

4. Příloha X směrnice 2000/60/ES se 
nahrazuje zněním přílohy II této směrnice.

Or. en

Odůvodnění

Je třeba do programu opatření podle rámcové směrnice o vodě vložit křížový odkaz na novou 
povinnost vypracovat soupis opatření k omezování znečištění pro prioritní látky. Kromě toho by 
vzhledem k tomu, že neexistují opatření na úrovni Společenství pro opatření k omezování 
znečištění podle uvedené směrnice, měla zpráva Komise rovněž posoudit, zda ostatní příslušné 
nástroje Společenství dosáhly opatření podle článku 16. Konečně je nezbytný mechanismus pro 
spuštění akce Společenství v případě, že zpráva zjistí, že provádění je nedostatečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 121
ČL. 5 ODST. 1A (nový)

Nejpozději …. * Komise přezkoumá, zda by 
měla být některá prioritní látka uvedená 
v příloze X směrnice 2000/60/ES 
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identifikována jako prioritní nebezpečná 
látka, a v souladu s tím předloží návrh.
* dvanáct měsíců po jakékoliv změně
přílohy XIII nařízení (ES) č. 1907/2006.

Or. en

Odůvodnění

Kritéria pro perzistentní, bioakumulativní a toxické látky podle nařízení REACH byla shledána 
nedostatečnými. Jsou natolik nepružná, že nejsou určovány téměř žádné perzistentní, 
bioakumulativní a toxické látky. Bohužel, stejná kritéria byla uplatněna při přezkumu přílohy X 
směrnice 2000/60/ES. Komise by do šesti měsíců po změně kritérií pro látky PBT podle REACH 
měla předložit návrh přezkumu přílohy X.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 122
ČL. 9 ODST. 1 PRVNÍ PODODSTAVEC

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [18 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 
předpisů a srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními uvedených předpisů a této 
směrnice.

1. Členské státy uvedou v účinnost právní a 
správní předpisy nezbytné pro dosažení 
souladu s touto směrnicí nejpozději do [18 
měsíců po vstupu této směrnice v platnost]. 
Neprodleně sdělí Komisi znění uvedených 
předpisů a dodá srovnávací tabulku mezi 
ustanoveními uvedených předpisů a této 
směrnice.

Or. en

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 123
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA NÁZVY SLOUPCŮ 7A a 7B (nové)

(7a) (7b)

NEK biota NEK sedimenty

Or. en

Odůvodnění

V souladu s čl. 16 odst. 7 rámcové směrnice o vodě, který uvádí, že Komise předloží návrhy NEK 
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pro povrchové vody, sedimenty a biotu, a s pozměňovacími návrhy 4–9 k čl. 2 odst. 3 a 
pozměňovacím návrhem 11 k čl. 2 odst. 4 pododstavci A (nový), které předkládá stejný autor, by 
příloha měla být pozměněna dvěma novými sloupci uvádějícími hodnoty NEK pro biotu a 
sedimenty. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 124
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 16

Znění navržené Komisí
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(16) Hexachlorobenzen 118-74-1 0,01 0,01 0,05 0,05

Pozměňovací návrhy Parlamentu
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(16) Hexachlorobenzen 118-74-1 0,0002 0,0002 0,002 0,002

Or. en

Odůvodnění

Nové zavedení hodnot navržených GŘ pro životní prostředí k jeho interním konzultacím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 125
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 17

Znění navržené Komisí
__________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(17) Hexachlorobutadien 87-68-3 0,1 0,1 0,6 0,6

Pozměňovací návrhy Parlamentu
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(17) Hexachlorobutadien 87-68-3 0,03 0,03 0,04 0,04

Or. en

Odůvodnění

Nové zavedení hodnot navržených GŘ pro životní prostředí k jeho interním konzultacím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 126
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 20

Znění navržené Komisí
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(20) Olovo a jeho sloučeniny 7439-92-1 7,2 7,2 nepoužije se nepoužije se

Pozměňovací návrhy Parlamentu
_________________________________
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(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(20) Olovo a jeho sloučeniny 7439-92-1 2,1 2,1 2,8 2,8

Or. en

Odůvodnění

Nové zavedení hodnot navržených GŘ pro životní prostředí k jeho interním konzultacím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 127
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 23

Znění navržené Komisí
__________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK 

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(23) Nikl a jeho sloučeniny 7440-02-0 20 20 nepoužije se nepoužije 
se

Pozměňovací návrhy Parlamentu
_________________________________

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)

Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK

vnitrozemské 
povrchové vody

RP-NEK

ostatní 
povrchové 
vody

MPK- NEK

vnitrozemské 
povrchové 
vody

MPK- NEK

ostatní 
povrchové 
vody

(23) Nikl a jeho sloučeniny 7440-02-0 3,8 3,8 13,6 13,6

Or. en
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Odůvodnění

Nové zavedení hodnot navržených GŘ pro životní prostředí k jeho interním konzultacím.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 128
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 33A (nový)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS RP-NEK RP-NEK MPK- NEK MPK- NEK
(33a) Volný kyanid 57-12-5 50 50 100 100

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem 193. Navržené normy odrážejí údaje o toxicitě ryb a nejvyšší 
v EU povolenou hodnotu pro všechny kyanidy (směrnice Rady 98/83/ES ze dne 3. listopadu 1998 
o jakosti vody určené k lidské spotřebě) u pitné vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 129
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA ŘÁDEK 33B (nový)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS1 RP-NEK RP-NEK MPK- NEK MPK- NEK

Perfluorované sloučeniny (PFC)

Perfluorooktan-sulfonátová kyselina 
(PFOS)

1763-23-1

Draselná sůl 2795-39-3

Amonná sůl 29081-56-9

(33b)

Lithiová sůl 29457-72-5

- - ∑=0,3 ∑=0,3
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Diethanolaminová sůl (DEA) 70225-39-5

Perfluorooktanová kyselina (PFOA) 335-67-1

Amonný perfluoroktanát 
(APFO)

3825-26-1

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacím návrhem 210. Jakkoli budou v dlouhodobém výhledu emise a úniky 
PFC do vod ukončeny, navrhovaná norma environmentální kvality zajišťuje, aby do roku 2015 
prosté čištění, například břežní filtrace, bylo dostačující pro výrobu pitné vody z evropských 
povrchových vod, povodně nekontaminovaly zemědělskou půdu a ryby by mohly být vhodné 
k lidské spotřebě.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dan Jørgensen

Pozměňovací návrh 130
PŘÍLOHA I ČÁST A TABULKA LEGENDA 2

Znění navržené Komisí

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS1 RP-NEK 

21
RP-NEK 
21

MPK-
NEK

MPK-
NEK

21 Tento parametr představuje normu environmentální kvality vyjádřenou roční průměrnou 
hodnotou (RP-NEK). 

Pozměňovací návrhy Parlamentu

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
Č. Název látky Číslo CAS1 RP-NEK 

21
RP-NEK 
21

MPK-
NEK

MPK-
NEK

21 Tento parametr představuje normu environmentální kvality vyjádřenou roční průměrnou 
hodnotou (RP-NEK). U prioritních nebo znečišťujících látek pocházejících z použití podle 
směrnice 91/414/EHS by měly být vzorky odebírány během období používání.

Or. en

Odůvodnění

Spojeno s pozměňovacími návrhy 40, 52, 108 a 109, cílem je předejít zbytečnému odběru vzorků 
v zimních měsících, kdy nejsou pesticidy používány.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 131
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 1

1. Sloupec 4 a 5: Pro každý daný útvar 
povrchových vod se souladem s RP-NEK 
rozumí stav, kdy aritmetický průměr 
koncentrací měřených v různých časech 
v každém reprezentativním monitorovacím 
místě ve vodním útvaru je nižší než dotyčná 
norma.

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Tento odstavec znovu opakuje to, co je stanoveno v rámcové směrnici o vodě. Články 2 a 4 
rámcové směrnice o vodě již specifikují úlohu, kterou mají NEK v kontextu plnění cílů při 
ochraně životního prostředí. Rámcová směrnice o vodě rovněž uvádí, jak má být stav vod 
monitorován. Část A přílohy I rovněž specifikuje, že NEK jsou vyjádřeny jako roční průměrná 
hodnota nebo jako hodnota pro MPK. Odst. 1 a 2 v příloze I části C jsou proto nadbytečné a lze 
je vypustit. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Jan Mulder a Jules Maaten

Pozměňovací návrh 132
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 2

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

vypouští se

Or. nl

Odůvodnění

Tento odstavec znovu opakuje to, co je stanoveno v rámcové směrnici o vodě. Články 2 a 4 
rámcové směrnice o vodě již specifikují úlohu, kterou mají NEK v kontextu plnění cílů při 
ochraně životního prostředí. Rámcová směrnice o vodě rovněž uvádí, jak má být stav vod 
monitorován. Část A přílohy I rovněž specifikuje, že NEK jsou vyjádřeny jako roční průměrná 
hodnota nebo jako hodnota pro MPK. Odstavce 1 a 2 v příloze I části C jsou proto nadbytečné a 
lze je vypustit.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 133
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 2A (nový)

2a. Sloupec 7a: Pro každý daný útvar 
povrchových vod se souladem s NEK 
v biotě rozumí stav, kdy měřené 
koncentrace v tkáních (čerstvé hmotnosti) 
nepřekračují dotyčnou normu. 
Monitorování by mělo probíhat nejméně 
jednou ročně, pokud nebudou na základě 
odborných znalostí nebo expertního 
posudku zdůvodněny delší intervaly.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na monitorování v rámcové směrnici o vodě zahrnují odběr vzorků prioritních látek 
jednou měsíčně, pokud nebudou na základě odborných znalostí nebo expertního posudku 
zdůvodněny delší intervaly. Protože sedimenty a biota jsou akumulačními matricemi, není nutné 
odebírat vzorky tak často, jako z vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 134
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 2B (nový)

2b. Sloupec 7b: Pro každý daný útvar 
povrchových vod se souladem s NEK 
v sedimentech rozumí stav, kdy měřené 
koncentrace v povrchových sedimentech 
(suché hmotnosti) nepřekračují dotyčnou 
normu. Monitorování by mělo probíhat 
každý třetí rok, pokud nebudou na základě
odborných znalostí nebo expertního 
posudku zdůvodněny delší intervaly.

Or. en

Odůvodnění

Požadavky na monitorování v rámcové směrnici o vodě zahrnují odběr vzorků prioritních látek 
jednou měsíčně, pokud nebudou na základě odborných znalostí nebo expertního posudku 
zdůvodněny delší intervaly. Protože sedimenty a biota jsou akumulačními matricemi, není nutné 
odebírat vzorky tak často, jako z vody.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 135
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 PRVNÍ PODODSTAVEC

3. S výjimkou kadmia, olova, rtuti a niklu 
(dále „kovy“) jsou normy environmentální 
kvality (NEK) stanovené v této příloze 
vyjádřeny jako celkové koncentrace v celém 
vzorku vody. V případě kovů se NEK 
vztahuje ke koncentraci rozpuštěných látek, 
tj. k rozpuštěné fázi vzorku vody získané 
filtrací filtrem s otvory 0,45 µm nebo jinou 
rovnocennou předchozí úpravou.

3. Normy environmentální kvality (NEK) 
stanovené v této příloze jsou vyjádřeny jako 
celkové koncentrace v celém vzorku vody.

Or. en

Odůvodnění

Biologická dostupnost kovů není statická, ale mění se v čase podle různých podmínek. Ryby 
mohou akumulovat vysoká množství kovu, což může mít škodlivý dopad na plodnost a larvální 
vývoj. Kovy by proto měly být pro NEK také vyjadřovány jako celkové koncentrace.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 136
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 PRVNÍ PODODSTAVEC

3. S výjimkou kadmia, olova, rtuti a niklu 
(dále „kovy“) jsou normy environmentální 
kvality (NEK) stanovené v této příloze 
vyjádřeny jako celkové koncentrace v celém 
vzorku vody. V případě kovů se NEK 
vztahuje ke koncentraci rozpuštěných látek, 
tj. k rozpuštěné fázi vzorku vody získané 
filtrací filtrem s otvory 0,45 µm nebo jinou 
rovnocennou předchozí úpravou.

3. Normy environmentální kvality (NEK) 
stanovené v této příloze jsou vyjádřeny jako 
celkové koncentrace v celém vzorku vody.

Or. en

Odůvodnění

Pokud by kovy byly měřeny jen v koncentraci rozpuštěných látek, mohlo by to vést ke značnému 
podhodnocení obsahu kovu ve vzorku vody, tím více, že kovová frakce v rozpuštěné látce se může 
stát biologicky dostupnou v případě změny podmínky povrchových vod. Pro NEK by měl být 
posuzován celý vzorek vody.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Anja Weisgerber

Pozměňovací návrh 137
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud 
tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality 
vody ovlivní biologickou dostupnost kovů, 
mohou členské státy tuto okolnost vzít 
v úvahu při posuzování výsledků 
monitorování vzhledem k NEK. Pokud tak 
učiní, je použití metod výpočtu stanovených 
podle čl. 2 odst. 5 povinné. 

V případě kovů budou při posuzování 
výsledků monitorování vzhledem k NEK
brány v úvahu přirozené koncentrace pozadí 
a příslušné parametry kvality vody (tvrdost, 
pH, DOC (rozpuštěný organický uhlík) 
ovlivňující biologickou dostupnost kovů. 
Pokud bude hodnota NEK překročena, je 
použití metod výpočtu stanovených podle čl. 
2 odst. 5 povinné. 

Or. en

Odůvodnění

Ustanovení návrhu Komise nemůže řádně řešit situace, kdy jsou koncentrace pozadí pod 
hodnotou NEK jen velmi mírně. V takových případech by nebylo vhodné zcela ignorovat dopad 
koncentrací pozadí, protože tento dopad je plně zohledněn při koncentracích pozadí velice lehce 
vyšších a tedy přesahujících příslušnou NEK. Z tohoto důvodu by ustanovení mělo být širší. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 138
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud 
tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody 
ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou 
členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při 
posuzování výsledků monitorování 
vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití 
metod výpočtu stanovených podle čl. 2 odst. 
5 povinné.

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů ve vodě, biotě nebo sedimentech vyšší 
než hodnota NEK nebo pokud tvrdost, pH 
nebo jiné parametry kvality vody ovlivní 
biologickou dostupnost kovů, mohou 
členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při 
posuzování výsledků monitorování 
vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití 
metod výpočtu stanovených podle čl. 2 odst. 
5 povinné.

Or. en

Odůvodnění

Tento pozměňovací návrh vyjasňuje, že hodnoty NEK by měly být stanoveny pro prostředí, ve 
kterém žijí nejcitlivější organismy: pro vodu v případě, že nejcitlivější jsou vodní organismy, pro 
sedimenty, pokud jsou nejcitlivější organismy žijící v sedimentech, a pro biotu, pokud jsou díky 
druhotné otravě nejcitlivější například savci nebo lidé. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Riitta Myller

Pozměňovací návrh 139
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud
tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody 
ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou 
členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při 
posuzování výsledků monitorování 
vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití 
metod výpočtu stanovených podle čl. 2 odst. 
5 povinné.

Přirozené koncentrace pozadí kovů budou 
připočteny k hodnotě NEK. Kromě toho, 
pokud tvrdost, pH nebo jiné parametry 
kvality vody ovlivní biologickou dostupnost 
kovů, mohou členské státy tuto okolnost vzít 
v úvahu při posuzování výsledků 
monitorování vzhledem k NEK. Pokud tak 
učiní, je použití metod výpočtu stanovených 
podle čl. 2 odst. 5 povinné. Přirozené 
koncentrace pozadí kovů ve vnitrozemských 
povrchových vodách a pobřežních vodách 
se určují zejména s ohledem na půdu a 
přirozené vymývání v povodích řek. Členské 
státy by ve svých plánech povodí měly 
uvádět zprávy o přirozených koncentracích 
pozadí kovů a o tom, jak byly koncentrace 
pozadí kovů zohledněny při posuzování 
výsledků vzhledem k NEK.

Or. fi

Odůvodnění

Na úrovni EU se přirozené koncentrace pozadí kovů v povrchových a pobřežních vodách 
v jednotlivých zeměpisných oblastech značně liší. NEK pro kovy musí u každého povodí brát 
v úvahu ty kovy, které se do vody dostávají z půdy a v důsledku přirozeného vymývání. Nebylo 
dosaženo žádné společné vědecké shody o tom, jaké postupy by měly být použity pro zařazení 
koncentrací pozadí do NEK u kovů. Proto by na úrovni EU neměla být uložena žádná právně 
závazná společná metoda výpočtu a členské státy by měly být povinny hlásit Komisi ve svých 
plánech povodí, jak byly koncentrace pozadí kovů zohledněny při porovnávání výsledků 
vzhledem k NEK. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Robert Sturdy

Pozměňovací návrh 140
PŘÍLOHA I ČÁST C ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud 
tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody 
ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou 
členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při 

Pokud jsou přirozené koncentrace pozadí 
kovů vyšší než hodnota NEK nebo pokud 
tvrdost, pH nebo jiné parametry kvality vody 
ovlivní biologickou dostupnost kovů, mohou 
členské státy tuto okolnost vzít v úvahu při 
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posuzování výsledků monitorování 
vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití 
metod výpočtu stanovených podle čl. 2 odst. 
5 povinné.

posuzování výsledků monitorování 
vzhledem k NEK. Pokud tak učiní, je použití 
metodologií výpočtu stanovených podle čl. 2 
odst. 5 povinné. 

Or. en

Odůvodnění

To vysvětluje a slaďuje pozměňovací návrh 6 poslankyně Laperrouze, který pozměňuje čl. 2 odst.
3 druhý pododstavec, týkající se bodu 3 části C přílohy I. Pro vyjasnění by měla být stejná 
formulace v návrhu i v příloze.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 141
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 1 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Odůvodnění

Alachlor je pesticid, který již není v EU povolen k obecnému použití. Alachlor je karcinogen a 
mohl by mít škodlivý vliv na ryby a jiné vodní organismy. Alachlor by měl být určen jako 
prioritní nebezpečná látka, protože pouze nulové emise zabrání dlouhodobým škodlivým 
účinkům.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 142
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 1 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-50-8 204-110-8 Alachlor X

Or. en

Odůvodnění

Alachlor je pesticid, který již není v EU povolen k obecnému použití. Alachlor je karcinogen a 
mohl by mít škodlivý vliv na ryby a jiné vodní organismy. Alachlor by měl být určen jako 
prioritní nebezpečná látka, protože pouze nulové emise zabrání dlouhodobým škodlivým 
účinkům.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 143
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 3 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Odůvodnění

Atrazin byl snížen na úroveň „prioritní látky“ z politických a nikoli vědeckých důvodů. Je to 
endokrinní disruptor, který vyvolává obdobnou míru znepokojení. Komise ve svém hodnocení 
dopadu uvádí, že na základě znaleckého posudku jej lze určit jako „prioritně nebezpečný“ 
v důsledku „obdobné míry znepokojení“, kterou vyvolává, poté však od toho upustila „z důvodu 
možného dopadu takového rozhodnutí“. To narušuje samotná ustanovení rámcové směrnice o 
vodě. Atrazin by měl být identifikován jako prioritní nebezpečná látka. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 144
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 3 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Odůvodnění

Atrazin je pesticid, který již není povolen pro obecné používání, ale u něhož různé členské státy 
oznámily v daném okamžiku stále platné určité „nezbytné používání“ – například pro použití 
herbicidů na kukuřici. Atrazin má vlastnosti imitující hormony a mohl by narušit plodnost a růst 
ryb. Atrazin by měl být proto identifikován jako prioritní nebezpečná látka.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 145
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 3 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Odůvodnění

Atrazin je pesticid, který již není povolen pro obecné používání, ale u něhož různé členské státy 
oznámily v daném okamžiku stále platné určité „nezbytné používání“ - například pro použití 
herbicidů na kukuřici. Atrazin má vlastnosti imitující hormony a mohl by narušit plodnost a růst 
ryb. Atrazin by měl být proto identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 146
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 3 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(3) 1912-24-9 217-617-8 Atrazin X

Or. en

Odůvodnění

Atrazin je pesticid zařazený jako mutagenní a karcinogenní. Je nebezpečný při vdechování a 
požití. Při trvalé expozici nelze vyloučit určité riziko rakoviny. Atrazin by měl být proto 
identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 147
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) X

Or. en

Odůvodnění

DEHP je vysokoobjemová průmyslová chemická látka, téměř výhradně užívaná ke změkčování 
PVC. Je v životním prostředí široce rozšířena. DEHP je oficiálně zařazen jako toxický pro 
reprodukci. Vědecký výbor Evropské komise zjistil, že tato látka je relativně perzistentní 
v aerobních půdách a sedimentech a vysoce perzistentní za anaerobních podmínek. Proto by měl 
být DEHP identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Henrik Lax, Andres Tarand

Pozměňovací návrh 148
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) X

Or. en

Odůvodnění

DEHP je průmyslová chemická látka, velmi široce užívaná a vyráběná jako změkčovač plastů, 
která bude do 3,5 roku vyžadovat registraci podle nařízení REACH. DEHP splňuje kritéria 
REACH pro zařazení do režimu povolování, protože poškozuje plodnost a škodí nenarozeným 
dětem, a tím představuje závažné nebezpečí pro ryby a prostřednictvím potravního řetězce pro 
lidské zdraví. Z důvodu velkého rozšíření v životním prostředí a měření ve vzdálených oblastech 
by DEHP měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“, protože se může akumulovat 
v sedimentech a biotě jako vysoce lipofilní látka. Komise OSPAR zahrnula DEHP do svého 
seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek 
nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 149
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)



PE 378.727v01-00 80/122 AM\631286CS.doc
Externí překlad

CS

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) X

Or. en

Odůvodnění

DEHP je průmyslová chemická látka, velmi široce užívaná a vyráběná jako změkčovač plastů, a 
jako taková bude spadat do působnosti nařízení REACH a do 3,5 roku vyžadovat registraci. 
DEHP poškozuje plodnost a škodí nenarozeným dětem, a tím představuje závažné nebezpečí pro 
ryby a prostřednictvím potravního řetězce pro lidské zdraví. Z důvodu velkého rozšíření 
v životním prostředí a měření ve vzdálených oblastech by DEHP měl být identifikován jako 
„prioritní nebezpečná látka“, protože se může akumulovat v sedimentech a biotě jako vysoce 
lipofilní látka. Komise OSPAR zahrnula DEHP do svého seznamu chemických látek k prioritní 
akci OSPAR.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 150
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) X

Or. en
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Odůvodnění

DEHP je průmyslová chemická látka, velmi široce užívaná a vyráběná jako změkčovač plastů, a 
jako taková bude spadat do působnosti nařízení REACH a do 3,5 roku vyžadovat registraci. 
DEHP poškozuje plodnost a škodí nenarozeným dětem, a tím představuje závažné nebezpečí pro 
ryby a prostřednictvím potravního řetězce pro lidské zdraví. Z důvodu velkého rozšíření 
v životním prostředí a měření ve vzdálených oblastech by DEHP měl být identifikován jako 
„prioritní nebezpečná látka“, protože se může akumulovat v sedimentech a biotě jako vysoce 
lipofilní látka. Komise OSPAR zahrnula DEHP do svého seznamu chemických látek k prioritní 
akci OSPAR.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 151
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 12 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(12) 117-81-7 204-211-0 Di(2-ethylhexyl)ftalát (DEHP) X

Or. en

Odůvodnění

Podle posouzení rizik na základě nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a kontrole rizik 
existujících látek existuje určité riziko pro organismy žijící v sedimentech, protože látka se 
v důsledku svých lipofilních vlastností akumuluje v sedimentech a biotě. Kromě toho je DEHP 
zařazena jako látka toxická pro reprodukci kategorie 2, a proto splňuje kritéria REACH pro 
zařazení do režimu povolování. DEHP by měl být proto identifikován jako prioritní nebezpečná 
látka. 
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Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 152
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 13 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Odůvodnění

Diuron je herbicid široce užívaný například k odstraňování vegetace ze železničních kolejí, u 
kterého se stále čeká na obecné omezení v EU. Diuron je karcinogenní a toxický pro reprodukci 
a znečišťuje spodní vody. Proto by měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 153
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 13 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 3340-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. en

Odůvodnění

Diuron je herbicid široce užívaný například k odstraňování vegetace ze železničních kolejí, u 
kterého se stále čeká na obecné omezení v EU. Diuron je karcinogenní a toxický pro reprodukci 
a znečišťuje spodní vody. Proto by měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 154
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny X

Or. en

Odůvodnění

Olovo je perzistentní, byla zjištěna jeho bioakumulace v měkkýších a je velmi toxické. Komise 
OSPAR zahrnula olovo do svého seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi 
prioritními skupinami látek nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Olovo by mělo být 
identifikováno jako prioritní nebezpečná látka, u které by měly být emise a úniky postupně 
ukončeny.
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Pozměňovací návrh, který předkládají Henrik Lax, Andres Tarand

Pozměňovací návrh 155
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny X

Or. en

Odůvodnění

Jakmile se rozšíří do životního prostředí, zůstává olovo v ekosystémech po staletí, bioakumuluje 
se například v měkkýších a je velmi toxické. Komise OSPAR zahrnula olovo do svého seznamu 
chemických látek k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek nebezpečných pro 
Baltské moře podle HELCOM. Olovo by mělo být identifikováno jako prioritní nebezpečná látka, 
u které by měly být emise a úniky postupně ukončeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 156
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny X

Or. en

Odůvodnění

Olovo je perzistentní, byla zjištěna jeho bioakumulace v měkkýších a je velmi toxické. Komise 
OSPAR zahrnula olovo do svého seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi 
prioritními skupinami látek nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Olovo by mělo být 
identifikováno jako prioritní nebezpečná látka, u které by měly být emise a úniky postupně 
ukončeny.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 157
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny X

Or. en

Odůvodnění

Olovo je ze své definice perzistentní, byla zjištěna jeho bioakumulace v měkkýších a je velmi 
toxické. Komise ve svém hodnocení z roku 2001 uvedla, že olovo naplňuje obdobnou míru 
znepokojení pro identifikaci látky jako „prioritně nebezpečné“, pak však od takové identifikace 
upustila „z důvodu rozsáhlých sociálně-ekonomických dopadů“. Takové kritérium v rámcové 
směrnici o vodě pro identifikaci prioritních nebezpečných látek neexistuje, a proto je nelze 
použít. Olovo a jeho sloučeniny by měly být identifikovány jako prioritní nebezpečné látky.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 158
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 20 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(20) 7439-92-1 231-100-4 Olovo a jeho sloučeniny X

Or. en

Odůvodnění

Olovo bylo v první fázi identifikováno jako prioritní nebezpečná látka (pracovní dokument 
Komise ENV/191000/01) z důvodu svých známých základních vlastností, které z něj činí jeden 
z nejtoxičtějších kovů. Olovo je obsaženo ve dvou mezinárodních dohodách; v protokolu o 
těžkých kovech Úmluvy EHK-OSN o dálkovém znečišťování ovzduší přesahujícím hranice států a 
v seznamu chemických látek k prioritní akci podle úmluvy OSPAR. Olovo splňuje kritéria PBT a 
má neurotoxické a pro reprodukci toxické vlastnosti. Proto by mělo být olovo identifikováno jako 
prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 159
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 22 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen
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Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen X

Or. en

Odůvodnění

Naftalen je průmyslová chemikálie, mimo jiné užívaná při výrobě barviv a pigmentů, ale také při 
výrobě pesticidů. Naftalen je karcinogenní a neurotoxický, ale může se vyskytovat i v přírodě. 
Vzhledem k toxickému vlivu, který má na vodní organismy i při nízkých koncentracích, by měl být 
naftalen identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 160
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 22 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(22) 91-20-3 202-049-5 Naftalen X

Or. en

Odůvodnění

Naftalen je průmyslová chemikálie, mimo jiné užívaná při výrobě barviv a pigmentů, ale také při 
výrobě pesticidů. Naftalen je karcinogenní a neurotoxický, ale může se vyskytovat i v přírodě. 
Vzhledem k toxickému vlivu, který má na vodní organismy i při nízkých koncentracích, by měl být 
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naftalen identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 161
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 25 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol
140-66-9 - (4-terc. oktylfenol)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol X
140-66-9 - (4-terc. oktylfenol) X

Or. fr/en

Odůvodnění

Oktylfenol je relativně levná průmyslová chemikálie. Jeho použití při dosahování rozpustnosti 
pesticidů bylo od roku 2005 zakázáno. Pokračují však jiná průmyslová použití, ačkoli oktylfenol 
pravděpodobně imituje estrogeny. Komise OSPAR jej zahrnula do svého seznamu chemických 
látek k prioritní akci OSPAR. Vzhledem k toxickému vlivu, který má na vodní organismy, by měl 
být oktylfenol identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 162
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 25 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka
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(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(25) 1806-26-4 217-302-5 Oktylfenol X

Or. en

Odůvodnění

Oktylfenol byl identifikován jako možné riziko pro sladkovodní a mořské životní prostředí při 
většině použití a pravděpodobně imituje estrogeny. Proto by měl být oktylfenol identifikován jako 
prioritní nebezpečná látka. 

Pozměňovací návrh, který předkládají Henrik Lax, Andres Tarand

Pozměňovací návrh 163
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 27 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol (PCP) X

Or. en

Odůvodnění

PCP je již v EU zakázán jako pesticid, ale jako průmyslová chemikálie je stále povolen při 
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ošetření dřeva (proces konzervace dřeva) a pro určitá další použití v průmyslových zařízeních. 
PCP je pravděpodobně lidský karcinogen a imituje hormony. Komise OSPAR zahrnula olovo do 
svého seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek 
nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Vzhledem k toxickému vlivu, který má na vodní 
organismy, by měl být PCP identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Erna Hennicot-Schoepges

Pozměňovací návrh 164
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 27 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol (PCP) X

Or. en

Odůvodnění

PCP je již v EU zakázán jako pesticid, ale jako průmyslová chemikálie je stále povolen při 
ošetření dřeva (proces konzervace dřeva) a pro určitá další použití v průmyslových zařízeních. 
PCP je pravděpodobně lidský karcinogen a imituje hormony. Komise OSPAR jej zahrnula do 
svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Vzhledem k toxickému vlivu, který má 
na vodní organismy, by měl být PCP identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Péter Olajos

Pozměňovací návrh 165
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 27 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(27) 87-86-5 231-152-8 Pentachlorfenol (PCP) X

Or. en

Odůvodnění

PCP je již v EU zakázán jako pesticid, ale jako průmyslová chemikálie je stále povolen při 
ošetření dřeva (proces konzervace dřeva) a pro určitá další použití v průmyslových zařízeních. 
PCP je pravděpodobně lidský karcinogen a imituje hormony. Komise OSPAR jej zahrnula do 
svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Vzhledem k toxickému vlivu, který má 
na vodní organismy, by měl být PCP identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 166
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 29 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X
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Or. en

Odůvodnění

Simazin byl snížen na úroveň „prioritní látky“ z politických a nikoli vědeckých důvodů. Simazin 
je endokrinní disruptor, který vyvolává obdobnou míru znepokojení. Komise ve svém hodnocení 
dopadu uvádí, že simazin by podle znaleckého posudku mohl být identifikován jako „prioritně 
nebezpečný“ v důsledku „obdobné míry znepokojení“, kterou vyvolává. 
Komise však od toho poté upustila „z důvodu možného dopadu takového rozhodnutí“.
To je výsměch ustanovením rámcové směrnice o vodě. Simazin by měl být identifikován jako 
prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 167
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 29 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(29) 122-34-9 204-535-2 Simazin X

Or. en

Odůvodnění

Simazin je klasifikován jako karcinogen, je velmi toxický pro vodní organismy a existuje 
podezření, že je schopen imitovat hormony. Proto by měl být simazin identifikován jako prioritní 
nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 168
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 31 (směrnice 2000/60/ES)
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Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny X

Or. en

Odůvodnění

Trichlorbenzen je pravděpodobně perzistentní a bioakumulativní a je klasifikován jako toxický, 
což vyvolává obdobnou míru znepokojení. Komise ve svém hodnocení dopadu uvádí, že 
trichlorbenzen by podle znaleckého posudku mohl být identifikován jako „prioritně nebezpečný“ 
v důsledku „obdobné míry znepokojení“, kterou vyvolává. Komise však od toho poté upustila „z 
důvodu možného dopadu takového rozhodnutí“. To je výsměch ustanovením rámcové směrnice o 
vodě. Trichlorbenzen by měl být identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 169
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 31 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny X

Or. en

Odůvodnění

Splňuje kritéria PBT a posouzení rizik podle nařízení Rady (EHS) č. 793/93 o hodnocení a 
kontrole rizik existujících látek naznačuje, že jsou nezbytná opatření k omezení rizik pro vodní 
prostředí. Trichlorbenzen je také navržen ke zkoumání jako perzistentní organická znečišťující 
látka. Proto by měl být trichlorbenzen identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 170
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Odůvodnění

Trifluralin je perzistentní v sedimentech a půdách a existuje široká shoda na tom, že je 
pravděpodobně bioakumulativní a toxický. V souladu s definicemi v rámcové směrnici o vodě 
pro „nebezpečné látky“ v čl. 2 odst. 29 by proto měl být identifikován jako prioritní nebezpečná 
látka.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 171
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. fr

Odůvodnění

Trifluralin je široce užívaný herbicid, u kterého existuje podezření, že se jedná o karcinogen. 
V některých zemích jeho používání vzrůstá, zatímco v jiných zemích je zakázán pro své PBT 
vlastnosti – může přetrvat i déle než 100 let – a je hrozbou pro ekosystémy včetně ryb a 
v důsledku toho pro lidské zdraví; na jeho omezení v EU se čeká. Komise OSPAR zahrnula 
trifluralin do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Proto by měl být 
trifluralin identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Dimitrios Papadimoulis

Pozměňovací návrh 172
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33 (směrnice 2000/60/ES)

Znění navržené Komisí

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33) 1582-09-8 216-428-8 Trifluralin X

Or. en

Odůvodnění

Trifluralin je klasifikován jako PBT látka a v některých zemích je již zakázán. Látka je velmi 
bioakumulativní a velmi toxická, je to možný lidský karcinogen a má vlastnosti endokrinního 
disruptoru. Proto by měl být trifluralin identifikován jako prioritní nebezpečná látka. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 173
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33a (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoát

Or. de

Odůvodnění

Amidotrizoát je pro záření nepropustná kontrastní látka rozpustná ve vodě, je to perzistentní 
znečišťující látka. V současné době v celé EU neexistují opatření ke kontrole této látky. 
Amidotrizoát se ve významných koncentracích nachází v řekách, například v Rýnu, Dunaji a 
Labi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 174
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33b (nový) (směrnice 2000/60/ES)
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Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33b) 1066-51-9 -- AMPA (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

AMPA je hlavní metabolit herbicidního glyfosátu a pochází i z průmyslových zdrojů. Neexistují 
dostatečné údaje o rizicích látky AMPA.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 175
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33c (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. en

Odůvodnění

Bentazon je široce užívaný herbicid, který je ve významných koncentracích zjišťován 
v povrchových vodách. Bentazon je velmi perzistentní. Měl by být doplněn na seznam prioritních 
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látek. Komise by měla vypracovat legislativní návrh na určení toho, zda jsou tyto látky prioritně 
nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 176
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33d (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33d) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

Bentazon je široce užívaný herbicid, který se nachází ve významných koncentracích 
v povrchových vodách Bentazon je velmi perzistentní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 177
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33e (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33e) 80-05-7 Bisfenol A (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.
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Or. en

Odůvodnění

Bisfenol A byl zjištěn ve významných koncentracích v různých řekách, například v Rýnu, Dunaji 
a Labi. Je důležité, aby byla přijata v celé EU platná opatření proti vypouštění, emisím a únikům 
karbamazepinu do povrchových vod. Měl by být doplněn na seznam prioritních látek. Protože 
existuje podezření, že bisfenol A je endokrinní disruptor, měla by Komise vypracovat legislativní 
návrh na určení toho, zda jsou tyto látky prioritně nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 178
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33f (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33f) 80-05-7 201-245-8 Bisfenol A

Or. de

Odůvodnění

Bisfenol A se používá například v epoxidových pryskyřicích (laky, lepidla). Po mnoho let je 
zjišťován ve významných koncentracích v Labi, Rýnu a Dunaji. Bisfenol A má endokrinní 
účinky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 179
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33 g (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________
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Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bisfenol X

Or. fr

Odůvodnění

4 4'-bisfenol se používá ve výrobě kosmetických přípravků proti slunci a dezinfekčních 
přípravků. Není okamžitě biologicky odbouratelný, má střední potenciál bioakumulovat se 
v životním prostředí a je to endokrinní disruptor. Proto by měl být identifikován jako „prioritní 
nebezpečná látka“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 180
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33h (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33h) 298-46-4 Karbamazepin

Or. en

Odůvodnění

Karbamazepin je aktivní látka používaná v lécích proti epilepsii. Byl zjištěn ve významných 
koncentracích v různých řekách, například v Labi, Rýnu a Dunaji. Karbamazepin je ve vodě 
rozpustný a perzistentní. Je důležité, aby byla přijata opatření platná v celé EU proti vypouštění, 
emisím a únikům karbamazepinu do povrchových vod. Měl by být doplněn na seznam prioritních 
látek. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 181
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33i (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamazepin

Or. de

Odůvodnění

Lék proti křečím karbamazepin užívaný v celé EU byl po mnoho let zjišťován ve významných 
koncentracích v různých řekách, například v Labi, Rýnu a Dunaji. Karbamazepin je ve vodě 
rozpustná a perzistentní znečišťující látka. Dosud v celé EU neexistují opatření ke kontrole této 
látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 182
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33j (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X

Or. en

Odůvodnění

Klotrimazol je fungicid užívaný v humánním a veterinárním lékařství. Je to látka imitující 
hormony, která představuje značné riziko pro životní prostředí. Jako endokrinní disruptor by 
měla být identifikována jako „prioritní nebezpečná látka“ v důsledku „obdobné míry 
znepokojení“, kterou vyvolává.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 183
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33k (nový) (směrnice 2000/60/ES)
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Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33k) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X

Or. fr

Odůvodnění

Klotrimazol je fungicid užívaný v humánním a veterinárním lékařství. Je to látka imitující 
hormony, která představuje značné riziko pro životní prostředí. Komise OSPAR zahrnula 
klotrimazol do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Klotrimazol by měl být 
identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládají Henrik Lax a Andres Tarand

Pozměňovací návrh 184
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33l (nový)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutyl-ftalát (DBP) X

Or. en

Odůvodnění

DBP je změkčovač plastů. Je velmi toxický pro vodní organismy a je klasifikován jako toxický 
pro reprodukci kat. 2. Komise OSPAR zahrnula DBP do svého seznamu chemických látek 
k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek nebezpečných pro Baltské moře podle 
HELCOM. Proto by mělo být jeho použití postupně ukončeno. DBP bude identifikován jako 
prioritní nebezpečná látka, aby bylo zajištěno ukončení emisí a úniků.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 185
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33m (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33m) 15307-86-5 Diklofenak

Or. en

Odůvodnění

Diklofenak je aktivní látka používaná v protirevmatických léčivech. Byl zjištěn ve významných 
koncentracích v různých řekách, například v Labi, Rýnu a Dunaji. Diklofenak je ve vodě 
rozpustný a perzistentní. Je důležité, aby byla přijata v celé EU platná opatření proti vypouštění, 
emisím a únikům karbamazepinu do povrchových vod. Měl by být doplněn na seznam prioritních 
látek. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 186
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33n (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33n) 15307-86-5 239-348-5 Diklofenak

Or. de

Odůvodnění

Léčivo proti revmatismu diklofenak užívané v celé EU bylo po mnoho let zjišťováno ve 
významných koncentracích v různých řekách, například v Labi, Rýnu a Dunaji. Diklofenak je ve 
vodě rozpustná a perzistentní znečišťující látka. V současné době v celé EU neexistují opatření 
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ke kontrole této látky.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 187
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33o (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. fr

Odůvodnění

Dikofol je arkaricid užívaný na ovoce, u kterého byla částečná omezení v EU zavedena již v roce 
1979 (směrnice 79/117/EHS). Rozhodnutí o úplném zákazu se očekává v roce 2007 – mohlo by 
ukončit veškerá použití do roku 2010. Dikofol je neurotoxický a existuje podezření, že se jedná o 
endokrinní disruptor, který působí problémy při reprodukci a je toxický. Dikofol je vysoce 
toxický pro vodní organismy včetně ryb jako je vlkouš, měsíčník, jeleček velkohlavý a pstruh 
duhový, ale i pro garnáty (Mysidopsis bahia), halančíkovce diamantového a embryonální larvy 
ústřice východní. Komise OSPAR zahrnula dikofol do svého seznamu chemických látek 
k prioritní akci OSPAR. Dikofol by měl být identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 188
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33p (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33p) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X

Or. en
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Odůvodnění

Dikofol je arkaricid užívaný na ovoce, u kterého byla částečná omezení v EU zavedena již v roce 
1979. Dikofol je neurotoxický a existuje podezření, že se jedná o endokrinní disruptor, který 
působí problémy při reprodukci a je toxický. Dikofol by měl být identifikován jako „prioritní 
nebezpečná látka“ v důsledku „obdobné míry znepokojení“, kterou vyvolává.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 189
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33q (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto dvě komplexotvorné látky byly po mnoho let zjišťovány ve všech řekách obsahujících velké 
množství průmyslových odpadních vod, jako je Rýn a Dunaj. Jsou velmi perzistentní a nejsou 
okamžitě biologicky odbouratelné. Na evropské úrovni neexistují vůbec žádná opatření pro jejich 
omezení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 190
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33r (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________
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Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

Tyto dvě komplexotvorné látky byly po mnoho let zjišťovány ve všech řekách obsahujících velké 
množství průmyslových odpadních vod, jako je Rýn a Dunaj. Jsou velmi perzistentní a nejsou 
okamžitě biologicky odbouratelné. Na evropské úrovni neexistují vůbec žádná opatření pro jejich 
omezení.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 191
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33s (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. en

Odůvodnění

ETBE je palivová přísada. Je ve vodě rozpustná a vysoce perzistentní. Měla by být doplněna na 
seznam prioritních látek. Komise by měla vypracovat legislativní návrh na určení toho, zda jsou 
tyto látky prioritně nebezpečné.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 192
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33t (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33t) 637-92-3 211-309-7 ETBE (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

ETBE je jedna z látek užívaných jako palivové přísady. V USA již byla po určitou dobu 
v některých případech zakázána. Problém je znám po velmi dlouhou dobu, protože obě látky jsou 
ve vodě rozpustné a perzistentní.

Pozměňovací návrh, který předkládá Gyula Hegyi

Pozměňovací návrh 193
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33u (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33u) 57-12-5 Volný kyanid

Or. en
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Odůvodnění

Kyanid je velmi toxický a nebezpečný pro životní prostředí a rovněž velmi toxický pro vodní 
živočichy. Ve vodě rozpustné soli (kyanid sodný) se v některých členských státech užívají při 
těžbě nerostů, zvláště při těžbě zlata s otevřeným kyanidovým plavením. 

V roce 2000 unikl kyanid ze zlatého dolu v Baia Mare v Rumunsku do místní řeky a ve vodní 
soustavě Tisa–Dunaj způsobil jednu z největších evropských ekologických katastrof, z celého 
světa jsou známy i další nehody. Kyanid sodný by měl proto být identifikován jako prioritní látka 
a mělo by se zamezit jeho emisím do vod. 

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 194
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33v (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosát (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

Glyfosát je široce užívaný herbicid, který se nachází ve významných koncentracích 
v povrchových vodách O rizicích glyfosátu neexistuje dostatek údajů.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 195
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek w (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X

Or. en

Odůvodnění

HHCB je polycyklický mošus užívaný jako levná vůně vyráběná v objemech přesahujících v EU 
1000 tun ročně. Není okamžitě biologicky odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se 
v tukových tkáních a existuje podezření, že je to endokrinní disruptor. Proto by mělo být jeho 
použití postupně ukončeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 196
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33x (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol

Or. de

Odůvodnění

Iopamidol je pro záření nepropustná kontrastní látka rozpustná ve vodě a velmi perzistentní 
znečišťující látka. V současné době v celé EU neexistují opatření ke kontrole této látky. 
Iopamidol se ve významných koncentracích nachází v řekách, například v Rýnu, Dunaji a Labi.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 197
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33y (nový) (směrnice 2000/60/ES)
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Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. en

Odůvodnění

Mecoprop je široce užívaný herbicid, který je ve významných koncentracích zjišťován 
v povrchových vodách. Mecoprop je velmi perzistentní. Měl by být doplněn na seznam 
prioritních látek. Komise by měla vypracovat legislativní návrh na určení toho, zda jsou tyto 
látky prioritně nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 198
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33z (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33z) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

Mecoprop (MCPP) je široce užívaný herbicid, který se nachází ve významných koncentracích 
v povrchových vodách. Mecoprop je velmi perzistentní.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 199
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33aa (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33aa) 36861-47-9 253-242-6 3-(4-methylbenzyliden)-d-lkafr X

Or. en

Odůvodnění

3-(4-methylbenzyliden)-d-lkafr se užívá ve výrobě kosmetických přípravků proti slunci. Není 
okamžitě biologicky odbouratelný a má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a 
je to endokrinní disruptor. Proto by měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 200
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ab (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ab) 36861-47-9 253-242-6 3-(4-methylbenzyliden)-d-lkafr X

Or. fr

Odůvodnění

3-(4-methylbenzyliden)-d-lkafr se užívá ve výrobě kosmetických přípravků proti slunci. Není 
okamžitě biologicky odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a 
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je to endokrinní disruptor, který zpožďuje pubertu u samců krys a ovlivňuje rozmnožovací 
orgány druhé generace. Proto by měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 201
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ac (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ac) 81-14-1 201-328-9 Mošusový keton X

Or. en

Odůvodnění

Mošusový keton je vůně používaná ve výrobě kosmetických přípravků. Není okamžitě biologicky 
odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a produkt jeho 
rozkladu je endokrinní disruptor. Proto by mělo být jeho použití postupně ukončeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 202
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ad (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(ad) 81-15-2 201-329-4 Mošusový xylen X

Or. en
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Odůvodnění

Mošusový xylen je vůně používaná ve výrobě mýdel a pracích a čistících prostředků. Není 
okamžitě biologicky odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a 
produkt jeho rozkladu je endokrinní disruptor. Komise OSPAR zahrnula mošusový xylen do 
svého seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek 
nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Proto by mělo být jeho použití postupně 
ukončeno.

Pozměňovací návrh, který předkládají Henrik Lax a Andres Tarand

Pozměňovací návrh 203
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ae (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ae) 81-15-2 201-329-4 Mošusový xylen X

Or. en

Odůvodnění

Mošusový xylen je vůně používaná ve výrobě mýdel a pracích a čistících prostředků. Není 
okamžitě biologicky odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a 
produkt jeho rozkladu je endokrinní disruptor. Komise OSPAR zahrnula mošusový xylen do 
svého seznamu chemických látek k prioritní akci a látka je mezi prioritními skupinami látek 
nebezpečných pro Baltské moře podle HELCOM. Proto by mělo být jeho použití postupně 
ukončeno.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 204
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33af (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)

(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po vstupu této směrnice v platnost, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. en

Odůvodnění

MTBE je palivová přísada. Je ve vodě rozpustná a vysoce perzistentní. Měla by být doplněna na 
seznam prioritních látek. Komise by měla vypracovat legislativní návrh na určení toho, zda jsou 
tyto látky prioritně nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 205
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ag (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ag) 1634-04-4 16-653-1 MTBE (X)(*****)
(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu ve věci identifikace jako možná „prioritní 
nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na konečnou klasifikaci látky 
nejpozději 12 měsíců po přijetí tohoto seznamu, aniž je dotčen časový rozvrh stanovený 
v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy na omezení.

Or. fr

Odůvodnění

MTBE je jedna z látek užívaných jako palivové přísady. V USA již byla po určitou dobu 
v některých případech zakázána. Problém je znám po velmi dlouhou dobu, protože obě látky jsou 
ve vodě rozpustné a perzistentní.
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Pozměňovací návrh, který předkládá Christa Klaß

Pozměňovací návrh 206
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ah (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ah) 81-04-9 201-317-9 Kyselina naftalen-1,5-
disulfonová 

Or. de

Odůvodnění

Kyselina naftalen-1,5-disulfonová je sulfonová kyselina užívaná při syntetizačních procesech 
v průmyslové chemii. Je vysoce perzistentní a byla zjištěna ve významných koncentracích v Labi, 
Rýnu a Dunaji.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 207
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ai (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ai) 5466-77-3 226-775-7 2-ethylhexyl-4-
methoxycinnamát

X

Or. en

Odůvodnění

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát se používá při výrobě kosmetických přípravků proti slunci a 
vyrábí se v Evropě ve vysokých objemech – zhruba 5000 tun ročně. Není okamžitě biologicky 
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odbouratelný a má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a existuje podezření, 
že je to endokrinní disruptor. Proto by měl být identifikován jako „prioritní nebezpečná látka“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 208
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33aj (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33aj) 5466-77-3 226-775-7 2-ethylhexyl-4-
methoxycinnamát

X

Or. fr

Odůvodnění

2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát se používá při výrobě kosmetických přípravků proti slunci a 
vyrábí se v Evropě ve velmi vysokých objemech – zhruba 5000 tun ročně. Není okamžitě 
biologicky odbouratelný, má vysoký potenciál bioakumulovat se v životním prostředí a existuje 
podezření, že je to endokrinní disruptor, a proto by měl být identifikován jako prioritní 
nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Avril Doyle

Pozměňovací návrh 209
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek ak (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka
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(33ak)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorované sloučeniny (PFC)

Perfluorooktan-sulfonátová 
kyselina (PFOS)

Draselná sůl
Amonná sůl
Lithiová sůl
Diethanolaminová sůl 
(DEA) 

Perfluorooktanová kyselina 
(PFOA)

Amonný perfluoroktanát 
(APFO)

X

Or. en

Odůvodnění

Všechny látky skupiny PFC degradují v životním prostředí buď na PFOS nebo PFOA, které jsou 
nejen perzistentní a bioakumulativní, ale také rakovinotvorné. PFOS a PFOA samotné dále 
nedegradují. Zatímco průmyslové používání PFOS bylo v EU nedávno zakázáno, všechny ostatní 
složky jsou nadále používány. Odstranění kontaminace vod PFC je velmi nákladné. Komise 
OSPAR již zahrnula PFOS do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Celá 
skupina PFC musí být považována za látky ve vodě „prioritně nebezpečné“.

Pozměňovací návrh, který předkládá Peter Liese

Pozměňovací návrh 210
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek al (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní
nebezpečná 
látka
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(3al)

1763-23-1

2795-39-3
29081-56-9
29457-72-5
70225-39-5

335-67-1
3825-26-1

217-179-8

220-527-1
249-415-0
249-644-6
-

206-397-9
223-320-4

Perfluorované sloučeniny (PFC)

Perfluorooktan-sulfonátová 
kyselina (PFOS)

Draselná sůl
Amonná sůl
Lithiová sůl
Diethanolaminová sůl 
(DEA) 

Perfluorooktanová kyselina 
(PFOA)

Amonný perfluoroktanát 
(APFO)

X

Or. en

Odůvodnění

Všechny látky skupiny PFC degradují v životním prostředí buď na PFOS nebo PFOA, které jsou 
nejen perzistentní a bioakumulativní, ale také rakovinotvorné. PFOS a PFOA samotné (dále) 
nedegradují. Zatímco průmyslové používání PFOS bylo v EU nedávno zakázáno, všechny ostatní 
složky jsou nadále používány. Odstranění kontaminace vod PFC je velmi nákladné. Komise 
OSPAR již zahrnula PFOS do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. Celá 
skupina musí být považována za látky ve vodě prioritně nebezpečné.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 211
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33am (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33am) nepoužije se nepoužije se Perfluorooktan-sulfonáty X

Or. en

Odůvodnění

Vědecký výbor Komise pro zdravotní a environmentální rizika (SCHER) zjistil, že 
perfluorooktan-sulfonáty (PFOS) jsou velmi perzistentní, velmi bioakumulativní a toxické. 
Zatímco většina použití má být ukončena v roce 2008, některá velmi problematická použití jsou 
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nadále povolena (pochromování). Existují také velká množství PFOS ve skladech (zejména 
hasicí pěny) a pro jejich použití byla stanovena lhůta 42 měsíců. Je důležité klasifikovat PFOS 
jako prioritní nebezpečné látky, aby byly před těmito látkami chráněny povrchové vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 212
PŘÍLOHA II

Příloha X řádek 33an (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33an) nepoužije se nepoužije se Perfluorooktanová kyselina a 
její sloučeniny

X

Or. en

Odůvodnění

Existuje podezření, že perfluorooktanová kyselina (PFOA) a její sloučeniny mají podobný profil 
rizik jako PFOS (velmi perzistentní, velmi bioakumulativní, toxické). PFOA již způsobila 
významné znečištění povrchových vod. Je důležité klasifikovat PFOS jako prioritní nebezpečné 
látky, aby byly před těmito látkami chráněny povrchové vody.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 213
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ao (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ao) 1763-23-1 217-179-8 Perfluorooktan-sulfonáty X

Or. fr
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Odůvodnění

PFOS (perfluorooktan-sulfonáty) jsou perzistentní a bioakumulativní karcinogen, u kterého bylo 
průmyslové použití v EU nedávno omezeno. Odstraňování kontaminace vod a následné 
kontaminace kalů, půd a dalších vod je nákladné. Komise OSPAR zahrnula PFOS do svého 
seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. PFOS by měly být identifikovány jako 
prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 214
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ap (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ap) 124495-18-7 -- Chinoxyfen 5,7-dichlor-4-(4-
fluorfenoxy)chinolin)

X

Or. en

Odůvodnění

Chinoxyfen je fungicid pro použití u velkoplošně pěstovaných plodin střídaných v krátkých 
intervalech. Splňuje kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky (POP). Proto by měl 
být chinoxyfen identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 215
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33aq (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33aq) 124495-18-7 -- Chinoxyfen 5,7-dichlor-4-(4-
fluorfenoxy)chinolin)

X
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Or. fr

Odůvodnění

Chinoxyfen je fungicid pro použití u velkoplošně pěstovaných plodin střídaných v krátkých 
intervalech. Splňuje kritéria pro perzistentní organické znečišťující látky (POP), přesto politické 
rozhodnutí bez vědeckého základu vedlo k povolení chinoxyfenu pro trh EU. Vzhledem k tomu, že 
má vlastnosti POP látky, by měl být chinoxyfen identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Margrete Auken

Pozměňovací návrh 216
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33ar (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-
A)

X

Or. en

Odůvodnění

TBBP-A je průmyslová chemikálie schopná imitovat hormony. Jako endokrinní disruptor by 
měla být identifikována jako „prioritní nebezpečná látka“ v důsledku „obdobné míry 
znepokojení“, kterou vyvolává.

Pozměňovací návrh, který předkládá Marie-Noëlle Lienemann

Pozměňovací návrh 217
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33as (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________
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Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33as) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-
A)

X

Or. fr

Odůvodnění

TBBP-A je průmyslová chemikálie schopná imitovat hormony (endokrinní disruptor), a proto 
představuje vysoké riziko pro ryby, lidské zdraví a životní prostředí. Komise OSPAR zahrnula 
TBBP-A do svého seznamu chemických látek k prioritní akci OSPAR. TBBP-A by měl být 
identifikován jako prioritní nebezpečná látka.

Pozměňovací návrh, který předkládá Chris Davies

Pozměňovací návrh 218
PŘÍLOHA II 

Příloha X řádek 33 at (nový) (směrnice 2000/60/ES)

Pozměňovací návrhy Parlamentu
__________________________________

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikována 
jako prioritní 
nebezpečná 
látka

(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X

Or. en

Odůvodnění

Tonalid je polycyklický mošus užívaný jako levná vůně. Není okamžitě biologicky odbouratelný, 
má vysoký potenciál bioakumulovat se v tukových tkáních a existuje podezření, že je to 
endokrinní disruptor. Proto by mělo být jeho použití postupně ukončeno.


