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Legenda 
 
 

Vysvětlivky k označení legislativních postupů 

 * Postup konzultace  
                většina odevzdaných hlasů 
     **I Postup spolupráce (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 **II Postup spolupráce (druhé čtení)  
                 většina odevzdaných hlasů  pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
                společného postoje 
 *** Postup souhlasu 

většina hlasů poslanců Parlamentu s výjimkou případů uvedených 
v článcích 105, 107, 161 a 300 Smlouvy o ES a článku 7 Smlouvy o 
EU 

 ***I Postup spolurozhodování (první čtení)  
                většina odevzdaných hlasů 
 ***II Postup spolurozhodování (druhé čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje 

většina hlasů poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje 

 ***III Postup spolurozhodování (třetí čtení)  
                většina odevzdaných hlasů pro schválení společného návrhu 
 
(Druh postupu závisí na právním základu navrženém Komisí.) 
 

 
 

Pozměňovací návrhy k legislativnímu textu 

V pozměňovacích návrzích Parlamentu je pozměněný text zvýrazněn tučnou 
kurzívou. Zvýraznění normální kurzívou označuje části legislativního textu, 
u nichž je navržena oprava, a má sloužit k usnadnění vypracování konečného 
znění (např. zjevné chyby nebo vynechání textu v některé jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají dohodě příslušných oddělení. 
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NÁVRH LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o ochraně podzemních vod proti 
znečištění 
(KOM(2003)0550 – C6-0447/2003 – 2003/0210(COD)) 

(Postup spolurozhodování: první čtení) 

Evropský parlament, 

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(COM(2003)0550)1, 

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 a čl. 175 odst. 1 Smlouvy o ES, v souladu s nimiž Komise 
předložila svůj návrh Parlamentu (C6-0447/2003), 

– s ohledem na článek 51 jednacího řádu, 

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Výboru pro zemědělství (A6-
0000/2004), 

1. schvaluje pozměněný návrh Komise; 

2. vyzývá Komisi, aby věc znovu postoupila Parlamentu, bude-li mít v úmyslu svůj návrh 
podstatně změnit nebo jej nahradit jiným textem; 

3. pověřuje svého předsedu, aby předal postoj Parlamentu Radě a Komisi. 

Znění navržené Komisí 
 

Pozměňovací návrhy Parlamentu 

Pozměňovací návrh 1 
Bod odůvodnění 1 

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

(1) Podzemní vody jsou cenným přírodním 
zdrojem, který jako takový musí být 
chráněn před zhoršováním stavu a 
znečištěním. 

 

Odůvodnění 

Do nové směrnice o podzemních vodách je nutno zahrnout celou rámcovou směrnici 
80/68/EHS, aby byla zajištěna preventivní opatření v oblasti ochrany podzemních vod a tím se 
                                                 
1 Úř. věst. C ... /Dosud nezveřejněn v Úředním věstníku. 
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zabránilo, popř. omezilo zhoršování stavu podzemních vod novými znečišťujícími látkami. 
„Měl by“ není správně ve srovnání s originálním anglickým zněním , kde je myšleno „musí“. 
To je nutno zkontrolovat také v dalším textu a v ostatních jazykových verzích. 
 

Pozměňovací návrh 2 
Bod odůvodnění 2a (nový) 

 (2a) Podzemní vody jsou nejcitlivějším 
a v EU největším sladkovodním zdrojem 
a především hlavním zdrojem pro 
zásobování veřejnosti pitnou vodou. 
Úroveň ochrany proti novému vypouštění, 
emisím, a únikům musí být srovnatelná 
přinejmenším s úrovní ochrany 
povrchových vod, které mají dobrý 
chemický stav. Znečištěním nebo 
zhoršováním stavu vznikají mnohé 
nenávratné škody. 

Pozměňovací návrh 3 
Bod odůvodnění 3 

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

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

 

Pozměňovací návrh 4 
Bod odůvodnění 4 

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

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

 

Odůvodnění 

Z kontextu a předchozích událostí vyplývá, že ustanovení ve směrnici 2000/60/ES nejsou 
kompletními a konečnými ustanoveními pro podzemní vody. 
 

Pozměňovací návrh 5 
Bod odůvodnění 5 

(5) Je nutné stanovit normy kvality, mezní 
hodnoty a metody vyhodnocování pro 
popsání hodnotících kritérií dobrého 
chemického stavu podzemních vod. 

(5) Je nutné stanovit normy kvality 
podzemních vod i metody hodnocení pro 
popsání a posouzení dobrého chemického 
stavu podzemních vod a útvarů 
podzemních vod podle jednotného zadání. 
Minimální požadavky na ochranu 
podzemních vod v Evropské unii je však 
nutno vytvořit tak, aby nedošlo ke 
zkreslování hospodářské soutěže. 
V případech, kdy při dodržování norem 
kvality podzemních vod vzniknou 
členským státům značné finanční 
náklady, je nutná finanční účast 
Společenství pro jejich vyrovnání. 

 

Odůvodnění 

Ustanovení pro dobrý chemický stav, jimiž má být do roku 2015 dosaženo sanačního cíle, 
musí být jednotná alespoň pro několik důležitých průvodních parametrů a pro obvyklá 
pravidla, aby bylo možné stanovit jasné sanační cíle do roku 2015 a zabránit zkreslování 
hospodářské soutěže v EU. 
 

Pozměňovací návrh 6 
Bod odůvodnění 5a (nový) 

 (5a) U opatření, které vyplývají z této 
směrnice pro dosažení cílů a které 
omezují řádné využívání pozemků pro 
zemědělství a lesní hospodářství, je nutno 
poskytnout přiměřené vyrovnání takto 
způsobených hospodářských škod. 
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Pozměňovací návrh 7 
Bod odůvodnění 7 

(7) Podle čl. 22 odst. 2 třetí odrážky 
směrnice 2000/60/ES se směrnice Rady 
80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o 
ochraně podzemních vod proti znečištění 
určitými nebezpečnými látkami s účinností 
od 22. prosince 2013 ruší. Pro zajištění 
kontinuity ochranného systému uvedeného 
ve směrnici 80/68/EHS, kterýF se týká 
přímého a nepřímého vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod, se 
musí vytvořit také vazba k příslušným 
ustanovením ve směrnici 2000/60/ES.  

(7) Podle čl. 22 odst. 2 třetí odrážky 
směrnice 2000/60/ES se směrnice Rady 
80/68/EHS ze dne 17. prosince 1979 o 
ochraně podzemních vod proti znečištění 
určitými nebezpečnými látkami s účinností 
od 22. prosince 2013 ruší. Pro zajištění 
kontinuity ochranného systému uvedeného 
ve směrnici 80/68/EHS, který se týká 
přímého a nepřímého vypouštění 
znečišťujících látek do podzemních vod, se 
musí vytvořit také vazba k příslušným 
ustanovením ve směrnici 2000/60/ES, 
popř. se do této směrnice musí začlenit 
pro zachování právního stavu. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh, který vyplývá z úplného převzetí preventivního přístupu ze směrnice 
80/68/EHS a také pro objasnění. 
 

Pozměňovací návrh 8 
Bod odůvodnění 7a (nový) 

 (7a) K tomu je třeba objasnit, zavádění 
jakých látek je třeba zabránit či omezit. 
Také je důležité zohlednit zvláště vědecké 
poznatky týkající se problematických 
látek, např. endokrinních látek.(1)  

(1) Viz usnesení Evropského parlamentu 
ze dne 20. října 1998 týkající se 
endokrinních poruch způsobených 
chemickými látkami (Úř. věst. C 341, 
9.11.1998, s. 37) a usnesení ze dne 
26. října 2000 ke sdělení Komise 
o strategii Společenství týkající se látek, 
o nichž existuje domněnka, že poškozují 
hormonální systém člověka a divoce 
žijících zvířat (Úř. věst. C 197, 12.7.2001, 
s. 409). 
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Odůvodnění 

Převzetí textu ze směrnice 80/68 EHS je nutné také zde zejména proto, aby se dostatečně 
stanovilo provádění čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 2000/60/ES a článku 6 této 
směrnice.  
 

Pozměňovací návrh 9 
Článek 2 bod 1 

1. „Mezní hodnota“ je hranice koncentrace 
znečišťující látky v podzemních vodách, 
při jejímž překročení je nutné označit stav 
příslušných útvarů podzemních vod jako 
horší chemický stav. 

1. „Normy kvality“ podzemních vod 
uvádějí hodnoty koncentrace škodlivých 
látek v podzemních vodách, při jejichž 
překročení je nutno označit stav 
příslušných útvarů podzemních vod jako 
horší chemický stav. 

 

Odůvodnění 

Zde by se neměly zavádět žádné nové pojmy. V zásadě se jedná o normy kvality nebo cíle 
kvality, které již jsou v právních předpisech EU fakticky zavedeny. 
 

Pozměňovací návrh 10 
Článek 2 bod 3 

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

3. „Nepřímým vypouštěním do 
podzemních vod“ se rozumí vypouštění, 
emise a úniky, pokud nejsou 
bezprostředně vypouštěny do podzemních 
vod ve smyslu čl. 2 odst. 32 směrnice 
2000/60/ES, ale mohou vést ke znečištění 
podzemních vod. 

 

Odůvodnění 

Tento pojem zahrnuje tři podstatné principy rámcové směrnice pro vodstvo:  

- rozsáhlou definici znečišťujících látek v čl. 2 odst. 32  

- rozsáhlou definici látek, které znečišťují vodní prostředí povrchových vod, jak je již uvedeno 
pro povrchové vody (čl. 16 odst. 6) 
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- a společně s již existujícími  pojmy „bezprostřední vypouštění“, popř.“ přímé vypouštění“ 
do podzemních vod skutečně zahrnuje všechny zdroje rizik. 
 

Pozměňovací návrh 11 
Článek 2 bod 3a (nový) 

 3a. „Zhoršování stavu“ je jakékoliv 
nepatrné trvalé zvýšení koncentrace 
znečišťujících látek oproti statutu quo 
v podzemních vodách způsobené 
antropogenními vlivy. 

 

Odůvodnění 

Pojem zhoršování stavu je uveden v čl. 4. odst. 1 písm. a) bod i), není zde ovšem definován, 
což vede k neustálým diskusím o cíli tohoto odstavce. Definice je nutná také proto, neboť 
pojem znečištění má ve směrnici 2000/60/ES dva významy. Jednak se používá ve smyslu 
definice pojmu „znečištění“ uvedené v článku 2 směrnice 2000/60/ES jako mezní hodnota 
nebezpečnosti, při jejímž dosažení se vyžaduje zlepšení špatného chemického stavu. Používá 
se také při zhoršení dobrého stavu, např. při změně situace v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod iii) 
směrnice 2000/60/ES. Toto je nutné objasnit. 
 

Pozměňovací návrh 12 
Článek 2 bod 3b (nový) 

 3b. „Zátěže z minulosti“ jsou opuštěná 
zařízení pro likvidaci odpadu a jiné 
pozemky, na kterých se zpracovává, 
skladuje nebo odkládá odpad (staré 
skládky) a pozemky zrušených zařízení či 
ostatní pozemky, na kterých se pracuje se 
znečišťujícími látkami, které mohou 
způsobit znečištění půdy nebo znečištění 
podzemních vod a které doposud nebyly 
evidovány v rámci EU. 

 

Odůvodnění 

Pojem „Zátěže z minulosti“, který se v následujícím textu používá pro označení zvláště 
znečištěných rizikových oblastí, jejichž sanaci nelze provést do roku 2015 nebo 2027, není 
v členských státech chápán jednotně a je proto nutné jej definovat. 
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Pozměňovací návrh 13 
Článek 3 nadpis 

Kritéria pro hodnocení dobrého 
chemického stavu podzemních vod  

Kritéria pro hodnocení a zařazení dobrého 
chemického stavu útvaru podzemních vod 

 

Odůvodnění 

Dobrý chemický stav se určuje pro útvar podzemních vod. V tomto článku se nejedná pouze 
o zprávu, která se má vypracovat v roce 2005, nýbrž také o následnou práci. 
 

Pozměňovací návrh 14 
Článek 3 úvodní část 

Ve smyslu popisu uvedeného v článku 5 
směrnice 2000/60/ES a podle přílohy II 
odstavce 2.1 a 2.2 této směrnice se stav 
útvaru podzemní vod, nebo skupiny útvarů 
podzemních vod považuje za dobrý 
chemický stav podzemních vod, pokud: 

Ve smyslu popisu uvedeného v článku 5 
směrnice 2000/60/ES a podle přílohy II 
odstavce 2.1 a 2.2 této směrnice a podle 
zařazení uvedeného v článku 8 a v příloze 
V odstavci 2.4.5 a 2.5 se stav útvaru 
podzemní vod, nebo skupiny útvarů 
podzemních vod považuje za dobrý 
chemický stav podzemních vod, pokud: 

 

Odůvodnění 

Objasňující poznámka pro platná ustanovení uvedená ve směrnici 2000/60/ES. Je nutné 
zkoumat nikoliv podzemní vody obecně, nýbrž podle článku 5 směrnice 2000/60/ES ohrožené 
útvary podzemních vod a jejich stav a tento stav pak zařadit jako dobrý či špatný. 
 

Pozměňovací návrh 15 
Článek 3 písm. a) 

a) měřená nebo předpokládaná 
koncentrace látek uvedených v příloze 1 
sloupci 1 této směrnice, která nepřekračuje 
normy kvality uvedené v sloupci 2; 

a) měřená nebo předpokládaná 
koncentrace látek uvedených v příloze 1 
sloupci 1 této směrnice, která nepřekračuje 
normy kvality uvedené v sloupci 2.  

Pokud se v útvaru podzemních vod nebo 
ve skupině útvarů podzemních vod 
vyskytuje přirozený geogenně způsobený 
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podíl znečišťujících látek, jejichž hodnoty 
přesahují množství uvedené v příloze I 
norem kvality podzemních vod nebo pro 
které byla dodatečně odvozena národní 
norma kvality podle přílohy II, pak je 
tento přírodní podíl akceptován jako 
norma kvality podzemních vod. 

 

Odůvodnění 

Tato věta zavádí požadovanou regulaci podílů přírodních látek v podzemních vodách - tzv. 
„hodnoty přirozeného výskytu“. Protože v Evropě nelze při odvozování norem kvality 
zohlednit podíly různých přírodních látek, je nutné stanovit, co se stane, pokud podíl 
přírodních látek překročí hranici stanovenou pro normu kvality. Pokud se tento případ 
vztahuje na útvar podzemních vod nebo na skupinu útvarů podzemních vod, měl by jako 
norma kvality platit zvýšený podíl přírodních látek. Aby se zabránilo tomu, že v oblastech, kde 
je podíl přírodních látek vyšší než stanoví norma kvality, neboť se přírodní látky usazují, je 
nutno předcházet dalšímu hromadění znečišťujících látek v podzemních vodách. 
 

Pozměňovací návrh 16 
Čl. 3 odst. 1a (nový) 

 Normy kvality pro dobrý chemický stav 
podzemních vod se řídí humánními 
a ekotoxikologickými kritérii pro 
konkretizaci pojmu znečištění uvedeného 
v čl. 2 odst. 33 směrnice 2000/60/ES. 

 

Odůvodnění 

Odůvodnění Komise, že z důvodu chybějících údajů nelze navrhnout žádné další normy kvality 
pro dobrý chemický stav podzemních vod, není opodstatněné. Naopak bude muset platit také 
pro členské státy, neboť Komise se opírá o jejich údaje.  

Příčinou problému je naopak vysoký cíl stanovený pro dobrý chemický stav. Na to je nutné se 
zaměřit při chápání pojmu znečištění ve směrnici 2000/60/ES a poté odvozených norem 
kvality. To stanoví také článek 17 výše uvedené směrnice. Takové hodnoty však nejsou 
stanoveny na základě přírodních hodnot kvality podzemních vod, které mohou být podle 
hydrogeologických poměrů skutečně velmi rozdílné, nýbrž na základě pojmu znečištění ve 
smyslu odvrácení nebezpečí. Proto tedy lze pro všechny zvodnělé vrstvy jednotně odvodit 
hodnoty stanovené na základě humánních a ekotoxikologických kritérií. 

Prioritu pro ochranu podzemních vod však mají ustanovení v článku 6 s přísnými 
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preventivními opatřeními pro zabránění snižování kvality podzemních vod vypouštěním látek 
(v budoucnu), což se bude týkat zde uvedených (starých) ustanovení pro již existující 
znečištění. Proto je nutné zajistit, aby nedošlo k žádnému dalšímu nepoměrnému zvýšení. 
 

Pozměňovací návrh 17 
Čl. 3 odst. 1b (nový) 

 Dodržování norem bude založeno na 
základě srovnávání s aritmetickým 
průměrem kontrolních hodnot pro každé 
místo odběru vzorků útvaru podzemních 
vod popř. skupiny útvarů podzemních vod, 
který byl/které byly na základě analýzy 
provedené podle článku 5 směrnice 
2000/60/ES označeny jako ohrožené. 
Hodnoty naměřené na jednotlivých 
místech odběru, které nesplňují normu, 
budou určující pro klasifikaci pouze 
tehdy, když místo odběru je podle 
odborného ověření podle přílohy I části A 
reprezentativní pro znečištění útvaru 
podzemních vod nebo jeho části. 

 

Odůvodnění 

Klasifikace chemického stavu (dobrého a špatného) útvaru podzemních vod  provedené na 
základě naměřených hodnot, je základním prvkem směrnice. Proto je nutné jednoznačně 
stanovit, jak se má tato zařazení provádět. Tento text odstavce 1 b je uveden jako poznámka 
pod čarou č. 22 v příloze I. Je však natolik významný, že je nutné tento text uvést ve článku 3. 
Doplnění má objasnit, že je-li na místě odběru překročena norma, je nutno prověřit, zda 
učiněné závěry platí také pro celý útvar podzemních vod. Pokud místo odběru není 
reprezentativním vzorkem útvaru podzemních vod nebo jeho části, výsledky zde získané 
nebudou do hodnocení zahrnuty. Klasifikaci útvaru podzemních vod je nutné vždy provádět na 
základě odborného posudku. 
 

Pozměňovací návrh 18 
Článek 4 nadpis 

mezní hodnoty Normy kvality pro podzemní vody 
stanovené na národní úrovni, na úrovni 
povodí nebo pro útvar podzemních vod či 
pro skupinu útvarů podzemních vod 
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Odůvodnění 

Zde by se neměly zavádět žádné další nové pojmy. 
 

Pozměňovací návrh 19 
Čl. 4 odst. 1 

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

Mezní hodnoty mohou být stanoveny na 
národní úrovni, na úrovni povodí nebo pro 
útvar podzemních vod či pro  skupinu 
útvarů podzemních vod. 

1. Pokud je to nutné  stanoví členské státy 
dodatečně normy kvality pro podzemní 
vody dle zadání v článku 3 a příloze II pro 
každou další znečišťující látku, která v 
jejich povodí podstatně přispívá k tomu, že 
útvary podzemních vod či skupina útvarů 
podzemních vod musí  být označeny jako 
ohrožené. Tyto normy kvality pro 
podzemní vody se budou mimo jiné 
používat při kontrole stavu podzemních 
vod podle čl. 5 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES.  

 

 

 

 

Tyto normy kvality pro podzemní vody 
mohou být stanoveny na národní úrovni, na 
úrovni povodí nebo pro útvar podzemních 
vod či pro skupiny útvarů podzemních vod. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající ze škrtnutí pojmu mezní hodnota a z důvodu změny příloh 
přesunem parametrů látek z přílohy III do přílohy I. Kritéria pro národní normy kvality 
vyplývají již z článku 3 a odstavce 2.3.5 přílohy V směrnice 2000/60/ES. 
 

Pozměňovací návrh 20 
Čl. 4 odst. 2 

2. Členské státy předají Komisi nejpozději 
do 22. června 2006 seznam všech 

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

znečišťujících látek, pro které stanovily 
normy kvality pro podzemní vody. Pro 
každou znečišťující látku uvedenou na 
tomto seznamu poskytnou členské státy 
informace uvedené v části B přílohy III 
této směrnice. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrhu vyplývající z předchozí změny. 
 

Pozměňovací návrh 21 
Čl. 4 odst. 3 

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

Komise si před zveřejněním zprávy  a před 
přijetím každého legislativního návrhu na 
změnu přílohy I této směrnice vyžádá 
stanovisko výboru uvedeného v čl. 16 
odst. 5 směrnice 2000/60/ES. 

zrušuje se 

 

Odůvodnění 

Vložení nového článku 4a (revizní klausule). 
 

Pozměňovací návrh 22 
Článek 4a (nový) 

 Článek 4a 

Revize seznamu norem kvality pro 
podzemní vody, které se stanoví v rámci 
Společenství  

Poprvé tři roky po lhůtě podle čl. 4 odst. 2 
a dále pak po šesti letech: 

- Komise prověří seznam norem kvality 
pro podzemní vody, které jsou stanoveny v 
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rámci Společenství (příloha I), zejména 
na základě informací poskytnutých 
členskými státy podle čl. 4 odst. 2, 
vědeckého a technického pokroku a 
stanoviska výboru uvedeného v čl. 16 odst. 
5 směrnice 2000/60/ES; 

- Komise vytvoří souhrnnou zprávu a 
bude-li potřeba předloží návrhy pro 
směrnici, kterou by se změnil seznam 
znečišťujících látek a/nebo koncentrace 
příslušných znečišťujících látek podle 
postupu uvedeného v článku 251 
Smlouvy. 

 

Odůvodnění 

Tento požadavek má zajisti pravidelnou kontrolu seznamu znečišťujících látek a norem kvality 
a účast Evropského parlamentu na tomto legislativním procesu. 
 

Pozměňovací návrh 23 
Čl. 5 odst. 2 

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

Pokud se u útvaru podzemních vod zjistí 
významný nebo trvale vzrůstající trend 
koncentrace škodlivých látek a pokud 
koncentrace překročí výchozí hodnotu, 
pak se členské státy prostřednictvím 
programu opatření uvedených v článku 11 
směrnice 2000/60/ES budou snažit o 
postupné snižování znečištění podzemních 
vod a předcházení zhoršování stavu. 

 

Odůvodnění 

Redakční přizpůsobení směrnici 2000/60/ES (rámcová směrnice pro vodstvo). 
 

Pozměňovací návrh 24 
Čl. 6 odst. 1 

Členské státy se dodatečně postarají o to, 
aby základní opatření podle čl. 11 odst. 3 

Pro uskutečnění cíle, kterým se stanoví 
předcházení a snížení nepřímých 
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směrnice 2000/60/ES programy opatření 
zahrnovaly také opatření zajišťující, aby 
se v povodí předcházelo nepřímému 
vypouštění všech znečišťujících látek, 
které jsou uvedeny v příloze VIII odst. 1 
až 6 výše uvedené směrnice, do 
podzemních vod v povodí. 

vypouštění znečišťujících látek do 
podzemních vod, jak je uvedeno v čl. 4. 
odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 
2000/60/ES členské státy při realizaci 
programů opatření podle článku 11 
směrnice 2000/60/ES, a zejména při 
realizaci základních opatření podle čl. 11 
odst. 3 písm. g) a h) a aniž by byly dotčeny 
ustanovení pro přímé vypouštění dle odst. 
3 písm. j) téhož článku zajistí, aby se  

a) předcházelo nepřímým průnikům 
určitých znečišťujících látek do 
podzemních vod, jak je uvedeno v příloze I 
a v příloze III uvedené směrnice a 

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

 

Odůvodnění 

Zejména pro nepřímé vypouštění musí platit stejné požadavky jako pro přímé vypouštění, tzn. 
nelze připustit doplňování až do dobrého chemického stavu. Toto odporuje regulaci trendu 
uvedené v článku 5 a ustanovením uvedeným v čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) směrnice 
2000/60/ES i směrnici 80/68 EHS platné do roku 2013.  

Článek 6 proto musí konkretizovat a doplnit čl. 4 odst. 1 písm. b) bod i) ve smyslu přísných 
preventivních opatření uvedených ve směrnici 80/68/EHS. Z důvodů prevence je nutno 
přípustné vypouštění omezit tak, aby se zajistila rozsáhlá antropogenní ochrana před 
znečištěním podzemní vody a aby se zabránilo zhoršování stavu. 
 

Pozměňovací návrh 25 
Čl. 6 odst. 2 

S ohledem na znečišťující látky uvedené v 
příloze VIII odstavci 7 až 12 směrnice 
2000/60/ES je podle čl. 11 odst. 3 této 
směrnice nutno do programu opatření 
zahrnout také ustanovení, aby bylo 

Platnost odstavce 1 neovlivňuje normy 
kvality pro podzemní vody z jiných oblastí, 
neplatí však pro ochranu podzemních vod  
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nepřímé vypouštění do podzemních vod 
dovoleno pouze tehdy, pokud nebude 
tímto vypouštěním ohroženo dosažení 
dobrého chemického stavu podzemních 
vod. 

 

 

 

a) vypouštění při odvádění odpadů z 
domácností a domácích čističek 
samostatně stojících obydlí  

b) jiné vypouštění, které obsahuje 
znečišťující látky v tak malé míře a nízké 
koncentraci, že je vyloučeno jakékoliv 
nebezpečí snížení kvality podzemních vod 

c) vypouštění vod pro umělé kumulování 
podzemních vod za účelem 
obhospodařování podzemních vod 

Písmena a) až c) platí za předpokladu, že 
bude použita nejlepší dostupná technika, 
aby se minimalizovaly vypouštění, emise a 
úniky a omezilo se zhoršování stavu 
podzemních vod a pokud to nemá 
významný vliv na znečišťování 
podzemních vod bodovými zdroji. 

 

Odůvodnění 

Směrnice 80/86/EHS již výše uvedené ustanovení o osvobození obsahuje. Ve smyslu zásady 
subsidiarity není možné, aby se směrnice platná v rámci EU zabývala všemi malými 
i nejmenšími vrstvami. Pokud nebude přijat tento text, vznikly by mezery v ustanoveních až 
bude dosud platná směrnice 80/86/EHS v roce 2013 zrušena. 
 

Pozměňovací návrh 26 
Čl. 6 odst. 2a (nový) 

 Opatření podle odstavce 2 lze přijmout 
pouze tehdy, pokud příslušné úřady 
členských států stanoví, že bude zajištěno 
monitorování podzemních vod a zejména 
jejich kvality. 

 

Odůvodnění 

Tato výhrada monitorování uvedená ve směrnici 80/68/EHS pro vypouštění a pro zařízení, 
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která mohou poškodit podzemní vody, dosud nebyla do směrnice 2000/68/ES ani do této 
směrnice převzata. Je však nejdůležitějším nástrojem pro úplné zavedení preventivních 
opatření. Monitorování dle článku 8 směrnice 2000/60/ES slouží pouze k všeobecné kontrole 
kvality stavu útvarů podzemních vod a nemůže zpravidla takové zápisy pořizovat. 
Monitorování tzv. míst odběru náchylných ke znečištění z důvodů vypouštění, emisí a úniků ze 
zařízení by také pro posouzení stavu útvaru podzemních vod nebylo reprezentativní. 
 

Pozměňovací návrh 27 
Čl. 6 odst. 2b (nový) 

 Významné přímé a nepřímé vypouštění z 
oblastí zatížených v minulosti se musí 
hodnotit podle národních ustanovení. 
Kritéria pro hodnocení a sanaci oblastí 
zatížených v minulosti se musí podle 
článku 13 směrnice 2000/60/ES  zahrnout 
do plánu povodí. Stanovené sanační 
programy musí obsahovat sanační cíl 
dosažitelný s poměrnými náklady, musí 
však přinejmenším zabránit dalšímu 
rozšiřování znečištění. Čl. 4 odst. 4 a 5 
směrnice 2000/60/ES zůstává nedotčen. 

 

Odůvodnění 

Zvláštní ustanovení pro zátěže z minulosti je užitečným nástrojem, který umožňuje vyhnout se 
těžkostem při přenášení vlivu bodového zdroje na celý útvar pozemních vod. Návrh směrnice 
by měl obsahovat příslušné ustanovení. Zvláštní ustanovení by mohlo platit pouze kvůli již 
dříve existujícím bodovým zdrojům. Zohlednit je nutno pouze ty bodové zdroje, které 
způsobují významné zatížení podzemních vod. Navíc by se měla stanovit a v plánu povodí 
uvést kritéria, podle kterých lze významné bodové zdroje rozeznat a posoudit jejich škodlivost, 
a také stanovit specifické monitorování a rozhodování, od kdy a jak se bude sanace bodového 
zdroje podle národních předpisů provádět. 
 

Pozměňovací návrh 28 
Čl. 6 odst. 2c (nový) 

 Členské státy podle čl. 11 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES odevzdají v příloze zprávy 
souhrn výjimek. 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající z předchozích změn. Tyto údaje dosud nebyly podle článku 11 
požadovány. Současná formulace článku 6 má být nahrazena návrhem č. 24 - 28, neboť jinak 
existuje nebezpečí připuštění nepřímého vypouštění s cílem kumulace až do dosažení dobrého 
stavu. To by odporovalo směrnici 80/68/EHS a čl. 4 odst. 1 b) bodu i) směrnice 2000/60/ES 
i čl. 6 odst. 1 této směrnice. 
 

Pozměňovací návrh 29 
Příloha I hlava 

NORMY KVALITY PRO PODZEMNÍ 
VODY 

DOBRÝ CHEMICKÝ STAV – NORMY 
KVALITY PRO PODZEMNÍ VODY 

 

Odůvodnění 

Do přílohy 1 se vloží nová část A. 
 

Pozměňovací návrh 30 
Příloha I část A (nová) 

 A. Zařazení a hodnocení stavu 
ohrožených útvarů podzemních vod  

Po předložení výsledků hodnocení a 
zařazení jednotlivých míst odběru na 
základě údajů podle čl. 3 odst. 1 až 3 se 
provádí zařazení útvaru podzemních vod 
nebo útvarů podzemních vod  označených 
jako ohrožení podle článku 5 směrnice 
2000/60/ES.  

Podíl míst odběru klasifikovaných jako 
místa s dobrým chemickým stavem je pro 
klasifikaci celého útvaru podzemních vod 
nebo skupin útvarů podzemních vod 
rozhodující tehdy, pokud lze potvrdit 
dodržení norem alespoň u 70 % ploch 
útvaru podzemních vod nebo útvarů 
podzemních vod a /nebo v rámci útvaru 
podzemních vod není znečištěno více jak 
30 km2. 
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Odůvodnění 

Tato nová část A je zařazena před tabulku (která se stává částí B). Těmito směrnicemi se již 
musí stanovit hlavní zásady konečného postupu pro zařazení útvarů podzemních vod jako 
útvarů s dobrým nebo špatným chemickým stavem. To však nakonec v příloze V odstavci 2.4.5 
směrnice 2000/60/ES  není stanoveno. Z druhé poznámky pod čarou v příloze 1 této směrnice 
lze usoudit, že stačí pouze jedno místo odběru hodnocené jako špatné pro to, aby se stav 
celého útvaru podzemních vod mohl označit za špatný. To se však neuplatňuje, pokud toto 
místo odběru není reprezentativní pro celou nebo podstatnou část útvaru podzemních vod. 

Ustanovení v článku 3 ještě není pro jednotné a úplné zavedení dostačující. Návrh 70 %/30 % 
popř. nejméně 30 km2 pro označení dobrý/špatný, popř. špatný určuje, že pro hodnocení je 
stanoven konkrétní postup. Minimální plocha do 30 km2 dále brání tomu, aby se výsledky 
útvarů podzemních vod o různě velkých plochách mohly dále stanovit. 
 

Pozměňovací návrh 31 
Příloha I tabulka nadpis (nový) 

 B. Normy kvality pro dobrý chemický stav 

 

Pozměňovací návrh 32 
Příloha I tabulka řádek 1 

Poznámky 

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

Poznámky 

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

 

Odůvodnění 

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

Dodatečně bude uveden také ještě parametr souhrnu pesticidů a jejich účinných látek, protože 
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často nelze jako původce znečištění označit pouze jeden pesticid. 
 

Pozměňovací návrh 33 
Příloha I tabulka řádky 2a až 2i (nové) 

Účinné látky v pesticidech 
celkem 

0,5 µg/l 

 

Souhrn Pesticidů včetně účinných metabolitů. 

Dusík 0,5 mg/l 

Arzén 10 µg/l 

Kadmium 1,0 µg/l 

Chlorid 250 mg/l 

Olovo 10 µg/l 

Rtuť 0,2 µg/l 

Síran 240 mg/l 

Hliník 0,2 mg/l 

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

 

Odůvodnění 

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

Dodatečně bude uveden také ještě parametr souhrnu pesticidů a jejich účinných látek, protože 
často nelze jako původce znečištění označit pouze jeden pesticid. 
 

Pozměňovací návrh 34 
Příloha I tabulka 1a (nová) 

Látka  Minimální seznam syntetických látek, které 
vytvořil člověk 

Trichlorethylen 

Tetrachlorethylen 

 

10 µg/l 

10 µg/l 
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Odůvodnění 

Viz pozměňovací návrh 32. 
 

Pozměňovací návrh 35 
Příloha I poznámka pod čarou 22 

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

zrušuje se 

 

Odůvodnění 

Text bude jako nový uveden a doplněn ve čl. 3 odst. 1b. 
 

Pozměňovací návrh 36 
Příloha II odstavec 2 

Při hodnocení se klade důraz zvláště na 
následující aspekty: 

 

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

 

 

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

1. Při hodnocení se klade důraz zvláště na 
informace, které se uvádějí při popisu 
vlastností podle článku 5 směrnice 
2000/60/ES a dle odstavce 2.1 a 2.2 přílohy 
II této směrnice; 

 

 

 

2. Odvození národních norem kvality pro 
podzemní vody se provádí podle 
následujících kritérií: 
a) environmentální cíle a jiné normy pro 
ochranu vod, které existují na národní, 
evropské nebo mezinárodní  úrovni;  

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

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

(e) odhadované účinky množství a 
koncentrací znečišťujících látek 
stanovených podle bodu (d) na související 
povrchové vody a závislých 
kontinentálních ekosystémů;   

(f) hodnocení podle bodů (d) a (e), zda 
koncentrace znečišťujících látek v 
útvarech podzemních vod vedou k tomu, 
že nebude moci být dosaženo 
environmentálních cílů souvisejících 
povrchových vod stanovených dle článku 
4 směrnice 2000/60/ES nebo že dojde k 
významnému zhoršení ekologické nebo 
chemické kvality tohoto útvaru 
podzemních vod nebo významnému 
přímému poškození kontinentálních 
ekosystémů, které závisí přímo na útvaru 
podzemních vod.. 

bioakumulačním potenciálu znečišťujících 
látek nebo příbuzných látek. 

 

Odůvodnění 

Členské státy mohou pro stanovení parametrů doplnit normy kvality o látky uvedené 
v příloze 1, které byly pro hodnocení útvarů podzemních vod z národního hlediska označeny 
za významné a charakteristické. 

Odvozování národních norem kvality se musí v rámci Evropy provádět jednotně.  

Pro odvozování jsou vhodné humánní a ekotoxikologické poznatky o příslušných 
znečišťujících látkách i existující  environmentální cíle kvality. To se vyvozuje z textu druhé 
odrážky odstavce 2.3.2 přílohy V ve spojení s definicí (35) uvedenou ve směrnici 2000/60/ES.  

Pro odvození norem kvality nemají hrát další kritéria žádnou roli. Sledování nákladů 
a hodnocení zvláštního působení např. na povrchové vody nebo pozemní ekosystémy se 
provádí monitorováním a odvozováním nutných opatření. 
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Pozměňovací návrh 37 
Příloha III nadpis 

Mezní hodnoty pro znečišťující látky v 
podzemních vodách 

Normy kvality podzemních vod  týkající se 
znečišťujících látek v podzemních vodách 

 

Pozměňovací návrh 38 
Příloha III část A.1 

 Část A.1 se zrušuje 

 

Odůvodnění 

Protože se část A převádí z přílohy III do přílohy I, zůstává pouze ještě příloha III část B 
s povinnostmi informovat. 
 

Pozměňovací návrh 39 
Příloha III část A.2 

 Část A.2 se zrušuje 

 

Odůvodnění 

Protože se část A převádí z přílohy III do přílohy I, zůstává pouze ještě příloha III část B 
s povinnostmi informovat 
 

Pozměňovací návrh 40 
Příloha III část B úvodní část 

Členské státy předloží podle čl. 4 odst. 2 a 
přílohy II oddílu II této směrnice pro 
každou ze znečišťujících látek, která je pro 
ohrožené útvary podzemních vod 
charakteristická, alespoň tyto informace: 

Členské státy předloží podle čl. 4 a přílohy 
II oddílu I této směrnice pro každou ze 
znečišťujících látek, která je pro ohrožené 
útvary podzemních vod charakteristická a 
která byla uvedena v národních normách 
kvality pro podzemní vody pro označení 
dobrý chemický stav, alespoň tyto 
informace: 
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Odůvodnění 

Pozměňovací návrh, který vyplývá ze změněného článku a změněné přílohy II. 
 

Pozměňovací návrh 41 
Příloha III část B odstavec 1.1 

1.1 Údaje o počtu útvarů podzemních vod, 
které byly mimo jiné kvůli vybraným 
znečišťujícím látkám označeny jako 
ohrožené. 

1.1 Údaje o počtu útvarů podzemních vod, 
které byly kvůli znečišťujícím látkám, pro 
které byly na národní úrovni stanoveny 
normy kvality pro podzemní vody, 
označeny jako ohrožené. 

 

Odůvodnění 

Doplnění má objasnit, že na základě vydání této směrnice se nemusí přepracovávat všechny 
rozbory pro zprávu pro rok 2005, nýbrž pouze ty, které podávají informace o útvarech 
podzemních vod, popř. parametrech, pro něž byly odvozeny národní normy kvality. 
 

Pozměňovací návrh 42 
Příloha III část B odstavec 1.2 

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

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

 

Odůvodnění 

Doplnění má objasnit, že na základě vydání této směrnice se nemusí přepracovávat všechny 
rozbory pro zprávu pro rok 2005, nýbrž pouze ty, které podávají informace o útvarech 
podzemních vod, popř. parametrech, pro něž byly odvozeny národní normy kvality. 
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Pozměňovací návrh 43 
Příloha III část B odstavec 2 úvodní část 

2. Informace o stanovení mezních hodnot  2. Informace o stanovení norem kvality pro 
podzemní vody  

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající z předchozích změn. 
 

Pozměňovací návrh 44 
Příloha III část B odstavec 2.1 

2.1 Sdělení mezních hodnot, které platí na 
národní úrovni, na úrovni povodí a 
jednotlivých útvarů podzemních vod nebo 
skupin útvarů podzemních vod. 

2.1 Sdělení norem kvality pro podzemní 
vody, které platí na národní úrovni, na 
úrovni povodí a jednotlivých útvarů 
podzemních vod nebo skupin útvarů 
podzemních vod. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající z předchozích změn. 
 

Pozměňovací návrh 45 
Příloha III část B odstavec 2.2 

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

2.2 Vztah mezi normami kvality pro 
podzemní vody a hodnotami na pozadí 
přirozeně se vyskytujících látek. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající z předchozích změn. 
 

Pozměňovací návrh 46 
Příloha III část B odstavec 2.3 

2.3 Údaje pro zohlednění hospodářských zrušuje se 
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a sociálních nákladů při stanovení 
mezních hodnot 

 

Odůvodnění 

Zohlednění nákladů zde nesmí hrát žádnou roli. Podle právních zásad státu se náklady 
zohledňují při stanovení opatření. 
 

Pozměňovací návrh 47 
Příloha IV odstavec 1.1 

1.1 Monitorovací program se podle přílohy 
V odstavce 2.4 směrnice 2000/60/ES 
vykládá tak, že lze stanovit všechny 
významné a trvale rostoucí trendy 
koncentrace znečišťujících látek zjištěné 
podle článku 4 této směrnice. 

1.1 Monitorovací program se podle přílohy 
V odstavce 2.4 směrnice 2000/60/ES 
vykládá tak, že lze stanovit všechny 
významné a trvale rostoucí trendy 
koncentrace znečišťujících látek zjištěné 
podle čl. 3 odst. 1až 3, článku 4 a přílohy I 
této směrnice. 

 

Odůvodnění 

Pozměňovací návrh vyplývající z předchozích změn. 
 

Pozměňovací návrh 48 
Příloha IV odstavec 1.2 písm. a) 

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

a) Vyhodnocení hodnot naměřených v 
rámci monitorovacího programu se 
provádí na základě analýzy trendů dle 
statického postupu s použitím 
aritmetických průměrů hodnot v intervalu 
odběru na každém z jednotlivých míst 
odběru v každém útvaru podzemních vod, 
vypočítaných na základě čtvrtletního, 
pololetního nebo ročního monitorování. 

 

Odůvodnění 

Určení střední hodnoty znečištění v místech odběru na útvar podzemních vod vede k tomu, že 
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lze „hezky vypočítat“ trendy znečištění. Průzkumy ukázaly, že i masivní znečištění po dvojím 
použití průměrných hodnot zmizelo. Kontrola jednou za rok není dostačující. 
 

Pozměňovací návrh 49 
Příloha IV odstavec 1.2 písm. b) 

b) Aby se zabránilo zkreslení při stanovení 
trendů byly při výpočtu měřených hodnot 
zohledněny hodnoty pod kvantifikační 
hranicí. 

b) Aby se zabránilo zkreslení při stanovení 
trendů byly při výpočtu měřených hodnot 
zohledněny hodnoty pod kvantifikační 
hranicí s poloviční hodnotou kvantifikační 
hranice. 

 

Odůvodnění 

Viz pozměňovací návrh 47 
 

Pozměňovací návrh 50 
Příloha IV odstavec 1.2 písm. c) úvodní část 

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

c) Minimální počet dat a minimální délka 
období jsou stanoveny v následující 
tabulce. Období není delší než 5 let. 

 

Odůvodnění 

Období pro stanovení trendu, která navrhla Komise, se jeví příliš dlouhá. 
 

Pozměňovací návrh 51 
Příloha IV odstavec 1.2 písm. c) tabulka sloupec 2 řádek 1 

Četnost monitorování          Min. počet let 

           ročně                                     8 

Četnost monitorování       Min. počet let 

               ročně                                 5 

 

Odůvodnění 

Období pro stanovení trendu, která navrhla Komise, se jeví příliš dlouhá. 
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Pozměňovací návrh 52 
Příloha IV odstavec 1.2 písm. c) tabulka sloupec 3 

Četnost monitorování          Max. počet let 

ročně                                               15 

pololetně                                         15  

čtvrtletně                                         15 

Četnost monitorování          Max. počet let 

ročně                                               10 

pololetně                                         10  

čtvrtletně                                         10 

 

Odůvodnění 

Období pro stanovení trendu, která navrhla Komise, se jeví příliš dlouhá. 
 

Pozměňovací návrh 53 
Příloha IV odstavec 1.4 

1.4 Zvláštním způsobem se trendy stanoví 
pro relevantní znečišťující látky v 
útvarech podzemních vod, které jsou 
znečišťovány bodovými zdroji, včetně 
zdrojů znečištění z minulosti, aby se 
prověřilo, zda se zóny znečištění 
nerozšiřují z dané oblasti dále a 
nezhoršují chemický stav útvaru 
podzemních vod.  

1.4 Postup pro zjištění výchozího bodu pro 
stanovení trendu se stanoví dle časového 
období a to nejméně pro monitorovací 
období uvedené v článku 8 směrnice 
2000/60/ES. V tomto případě odpovídají 
referenční hodnoty hodnotám na počátku 
monitorovacího programu.  

 

Pokud jsou data k dispozici již před 
počátkem monitorovacího programu, 
měla by se použít pro určení referenčních 
bodů pro zjištění výchozího bodu pro 
stanovení trendu. 

 

Odůvodnění 

Oba nové odstavce jsou z odstavce 2. Určení referenčních bodů se může vztahovat pouze na 
začátek stanovení trendu. Pro změnu trendu jsou nevýznamné.  

Odstavec 1.4 se zněním navrženým Komisí se vztahuje na zátěže z minulosti, pro které mají 
platit zvláštní národní ustanovení, a proto by se zde měl zrušit. 
 

Pozměňovací návrh 54 
Příloha IV odstavec 2.1 
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2.1 Změna trendu by se měla soustředit na 
tendence, které jsou příčinou nebezpečí 
poškození spojených vodních ekosystémů, 
přímo závislých kontinentálních 
ekosystémů, lidského zdraví nebo 
oprávněného využívání vodního prostředí. 

2.1 Změna trendu by se měla soustředit na 
tendence, které jsou příčinou nebezpečí 
poškození podzemních vod a s nimi 
spojených vodních ekosystémů, přímo 
závislých kontinentálních ekosystémů, 
lidského zdraví nebo oprávněného 
využívání vodního prostředí. 

 

Odůvodnění 

Podotknutí podzemních vod je nutné. 
 

Pozměňovací návrh 55 
Příloha IV odstavec 2.2 

2.2 Postup pro zjištění výchozího bodu pro 
změnu trendu se stanoví dle časového 
období a to nejméně pro monitorovací 
období uvedené v článku 8 směrnice 
2000/60/ES. V tomto případě odpovídají 
referenční hodnoty hodnotám na počátku 
monitorovacího programu.  

zrušuje se 

 

Odůvodnění 

Text se převezme jako bod 1.4. do odstavce 1. 
 

Pozměňovací návrh 56 
Příloha IV odstavec 2.3 úvodní část 

2.3 Minimální počet naměřených hodnot a 
nejkratší časové období pro analýzu změny 
trendu v průběhu let záleží na četnosti 
kontroly uvedené v odst. 1.2 písm. c) této 
přílohy a je uvedeno v následující tabulce. 
Období není delší než 30 let.  

2.3 Minimální počet naměřených hodnot a 
nejkratší časové období pro analýzu změny 
trendu v průběhu let záleží na četnosti 
kontroly uvedené v odst. 1.2 písm. c) této 
přílohy a je uvedeno v následující tabulce. 
Období není delší než deset let.  
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Odůvodnění 

Období pro změnu trendu se jeví příliš dlouhé. 
 

Pozměňovací návrh 57 
Příloha IV odstavec 2.3 tabulka sloupec 2 řádek 1 

Četnost monitorování          Min. počet let 

           ročně                                     14  

Četnost monitorování          Min. počet let 

           ročně                                     10 

 

Odůvodnění 

Období pro změnu trendu se jeví příliš dlouhé. 
 

Pozměňovací návrh 58 
Příloha IV odstavec 2.3 tabulka sloupec 3 

Četnost monitorování          Max. počet let 

ročně                                               30 

pololetně                                         30  

čtvrtletně                                         30 

Četnost monitorování          Max. počet let 

ročně                                               15 

pololetně                                         15  

čtvrtletně                                         15 

 

Odůvodnění 

Období pro změnu trendu se jeví příliš dlouhé. 
 

Pozměňovací návrh 59 
Příloha IV odstavec 2.4 

2.4 O změně trendu se hovoří tehdy, pokud 
je průběh trendu v prvním období pozitivní 
a ve druhém období negativní. Proto, aby 
provedené hodnocení změny trendu bylo 
spolehlivé, musí se měření hodnot provádět 
před a po lhůtě stanovené jako četnost 
monitorování. 

2.4 O změně trendu se hovoří tehdy, pokud 
je průběh trendu v prvním období pozitivní 
a ve druhém období negativní. Proto, aby 
provedené hodnocení změny trendu bylo 
spolehlivé, musí se měření hodnot provádět 
před a po lhůtě stanovené jako četnost 
monitorování. 
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Odůvodnění 

Týká se německého textu. 
 

Pozměňovací návrh 60 
Příloha IV odstavec 2.5 

2.5 Rozhodnutí o změně trendu je založeno 
také na ekologickém významu rostoucí a 
trvale se zvyšující koncentrace 
znečišťujících látek. Jako východisko se  
pro změnu trendu doporučuje hodnota, 
která dosahuje podle čl. 17 odst. 4 
směrnice 2000/60/ES hodnotu maximálně 
75 % hodnoty uvedené v příloze I 
stanovené normy kvality a/nebo podle 
článku 4 stanovené mezní hodnoty. 

2.5 Rozhodnutí o změně trendu je založeno 
také na ekologickém významu rostoucí a 
trvale se zvyšující koncentrace 
znečišťujících látek. Jako východisko se 
pro změnu trendu určí hodnota, která 
dosahuje podle čl. 17 odst. 4 směrnice 
2000/60/ES hodnotu maximálně 75 % 
hodnoty uvedené v příloze I stanovené 
normy kvality a/nebo podle článku 4 
stanovené normy kvality pro podzemní 
vody. 

 

Odůvodnění 

„Doporučení“ se neuplatňuje. Stejně jako ve směrnici 2000/60/ES musí být hodnota 75 % 
závazná. 
 

Pozměňovací návrh 61 
Příloha IV odstavec 2.6 

2.6 Pokud jsou data k dispozici již před 
počátkem monitorovacího programu, 
měla by se použít pro určení referenčních 
bodů pro zjištění výchozího bodu pro 
stanovení trendu. 

zrušuje se 

 

Odůvodnění 

Text byl převeden do odstavce 1.4 přílohy IV. 
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ 

Všeobecná východiska 

Po schválení směrnice 80/68/EHS vstoupila v platnost ustanovení o ochraně podzemních vod 
proti znečištění. Tato směrnice bude v roce 2013 zrušena. Ustanovení o ochraně pak budou 
prováděna prostřednictvím rámcové směrnice pro vodstvo a předložené směrnice 
o podzemních vodách (podle článku 17 rámcové směrnice pro vodstvo). Podle článku 17 
směrnice je nutno stanovit specifická kritéria pro posuzování dobrého chemického stavu, pro 
zjištění významných a trvale vzrůstajících trendů i pro stanovení výchozích bodů pro změnu 
situace. 

Kromě zásad stanovených v článku 17 rámcové směrnice pro vodstvo také stanoví základní 
požadavky na ochranu podzemních vod: specifické environmentální cíle (článek 4), 
monitorování stavu podzemních vod (článek 8), zákaz přímého vypouštění v rámci 
plánovaného programu opatření (článek 11), zvláštní ustanovení pro „útvary podzemních vod 
využívané k odběru pitné vody“ (článek 7). V příloze II odstavci 2 je uveden popis 
podzemních vod a v příloze V odstavci 2 se uvádějí kritéria pro monitorování kvantitativního 
a chemického stavu podzemních vod. 
 
Udržení úrovně ochrany 
 

Protože se oba právní akty doplňují a protože směrnice 80/68/EHS bude v roce 2013 zrušena, 
je naléhavě nutné kontrolovat ochranu podzemních vod. 

Zpravodajka je toho názoru, že rámcové směrnice pro vodstvo, doplněná novou směrnicí 
o podzemních vodách musí poskytnout stejnou úroveň ochrany jako směrnice 80/68/EHS. 

Proto předkládá více pozměňovacích návrhů pro zajištění provádění prevence, která je pro 
podzemní vody tolik důležitá, pro předcházení zhoršování podzemních vod novými průniky 
nebo pro udržení kontroly podzemních vod.  
 
Princip prevence 
 

V souladu s principem prevence musí nová legislativa bezpodmínečně zajistit, aby se při 
kontrole podzemních vod v EU dbalo především na jejich ochranu. Princip prevence, 
jednoznačně zakotvený ve stávající směrnici, musí být v předloženém návrhu stejně 
jednoznačně zakotven. 

Podle názoru zpravodajky, a také proto, aby nedošlo k ohrožení již dosaženého pokroku, musí 
být do nové směrnice převzata také ustanovení směrnice 80/68/EHS (která bude zrušena 
nejpozději k roku 2013) o ochraně, předcházení nebo kontrole vypouštění nebezpečných 
látek.  

Protože znečištění nebo zhoršení stavu vede často k tomu, že způsobené škody již nelze 
nahradit, podávají se pozměňovací návrhy, které mají zajistit, aby úroveň ochrany proti 
novým výjimkám byla srovnatelná alespoň s úrovní ochrany pro podzemní vody, které mají 
velmi dobrý chemický stav. Článek 6 návrhu musí zajistit praktické uplatnění přísných 
preventivních opatření stanovených v čl. 4 odst. 1 písmeno b) bod i) směrnice 80/68/EHS. 
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Zvlášť významný je zákaz nepřímého vypouštění do podzemních vod a měl by mít prioritu. 
Pro antropogenní vypouštění a průniky musí platit stejné požadavky jako pro přímé 
vypouštění. Kumulace vedoucí k dosažení dobrého chemického stavu odporuje ustanovením 
směrnice 2000/60/ES i ustanovením směrnice 80/68/EHS a nelze ji připustit.  

Z důvodů prevence je nutno omezit přípustné průniky, aby se zajistila ochrana podzemních 
vod, které jsou relativně málo znečištěny antropogenními vlivy, a aby se předcházelo jejich 
dalšímu zhoršování. 

Předložené pozměňovací návrhy mají také zajistit, aby prevence zůstala základem kontroly 
podzemních vod. 

 

Normy kvality pro podzemní vody 
 

Zpravodajka se mimo jiné dotazuje, proč Komise nepovažuje za nutné sestavit seznam 
nových norem kvality, které by byly jednotně zavedeny v celé Evropě, a to zejména proto, že 
návrh směrnice pro podzemní vody má přece údajně doplnit rámcové směrnice pro vodstvo. 
A proto se má podle návrhu vytvořit seznam pouze těch látek, které se již v normách pro 
podzemní vody v rámci EU vyskytují. Pro jiné látky mají vytvořit normy kvality členské 
státy, které mají vycházet z kritérií uvedených v návrhu. Podle toho, jaká opatření se na 
národní úrovní uplatňují, chce pak Komise rozhodnout, zda je vhodné předložit návrhy pro 
prodloužení platnosti seznamu, na kterém jsou uvedeny látky, které podchycují normy EU.  

Zpravodajka považuje tento postup za nedostatečný a argument, že další normy kvality pro 
dobrý chemický stav nelze z důvodu chybějících údajů předložit, za neopodstatněný a také 
neakceptovatelný. Zpravodajka je přesvědčena, že je nutné stanovit jednotné normy kvality 
platné pro všechny členské státy. Jednotné normy v rámci Evropy je nutno stanovit také proto, 
aby bylo do roku 2015 dosaženo dobrého chemického stavu a tím se předešlo dumpingu 
v oblasti ekologie a nerovným podmínkám při hospodářské soutěži. Předložený návrh musí 
tedy nutně obsahovat klausuli o revizi, jak navrhuje zpravodajka.  

Bylo by ke škodě Evropského parlamentu a Rady schválit seznam prioritních látek, které se 
do podzemních vod nedostávají z přírody, což by znamenalo zvýšené riziko pro podzemní 
vody, a jejichž průniku či vypouštění je nutno proto podle čl. 6 odst. 1 této směrnice 
předcházet. Tento seznam by měl být uveden místo seznamů I a II směrnice 80/68/EHS ještě 
předtím, než se tato směrnice zruší. 

Proto byly z přílohy III převzaty minimální parametry. Hodnoty koncentrace by měly 
vycházet z ekotoxikologických a humánních kritérií a měly by definovat nebezpečí znečištění, 
tzn. přechod ke špatnému stavu.  

Tento postup je nutný jako záchytné ustanovení pro zrušení směrnice 80/68/EHS v roce 2013 
a pro vytvoření stejného opatření pro zabránění úniku rizikových látek do podzemních vod, 
jak je uvedeno ve článku 16 směrnice 2000/60/EHS pro povrchové vody. Zásada 
obhospodařování povodí dále vyžaduje integrovaný přístup.  

Pro dodržení standardů stanovených v rámcové směrnici pro vodstvo je nutné také stanovení 
kumulované hodnoty pro pesticidy. Proto je nutno jako parametr uvést také souhrn pesticidů 
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a jejich aktivních součástí, neboť za původce znečištění nelze vždy označit pouze jeden 
pesticid.  

Článek 6 návrhu, se změní proto, aby se předešlo nebezpečí, že by mohla být přípustná 
nepřímá vypouštění, která by zabránila dosažení dobrého stavu podzemních vod. 

Zařazení podzemních vod  
 

Zařazení podzemních vod je základem, a proto jsou nutná jasná ustanovení, jak se má 
provádět. Návrh musí určit zásady definitivního postupu jak na základě provedených měření 
zařadit útvary podzemních vod jako útvary s dobrým či špatným chemickým stavem.  

Text by měl dále jasně stanovit, že při překročení standardu v místě odběru by se měly 
provést testy a zjistit, zda stejné výsledky platí také pro celý útvar podzemních vod. Pokud 
místo odběru není reprezentativní pro celý útvar podzemních vod nebo jeho podstatnou část, 
nelze výsledky zde získané pro zařazení použít.  

Ustanovení směrnice 2000/60/ES by mohla být chápána tak, že stačí pouze jedno špatné místo 
odběru, aby bylo možno zařadit celý útvar podzemních vod jako útvar se špatným chemickým 
stavem. To však není možné zvláště tehdy, pokud toto místo odběru není reprezentativní pro 
celý útvar podzemních vod nebo pro jeho podstatnou část.  

Pozměňovací návrhy k návrhu Komise by měly stanovit zásady definitivního postupu pro 
zařazení útvarů podzemních vod jako útvarů s dobrým či špatným chemickým stavem.  

Zátěže z minulosti 
 

V rámci rámcové směrnice pro vodstvo téměř nelze určit termíny pro sanace zátěží 
z minulosti nebo starých znečištění podzemních vod, které zatím nebyly zahrnuty do zákonů 
EU a nyní jsou také bodovými zdroji.  

Praxe ukazuje, že sanace takových podzemních vod jsou téměř nemožné. Náklady je nutno 
stanovit na základě přiměřenosti tak, aby se odvrátilo nebezpečí. Podrobné údaje pro zátěže 
z minulosti ze strany EU by odporovaly zásadě subsidiarity. Navíc jsou takové požadavky 
příliš komplexní a záleží na podmínkách každého jednotlivého případu.  

Jak provádět sanaci zátěží z minulosti by měly stanovit národní předpisy, které musí být 
otevřené. 

 
 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18
	Page 19
	Page 20
	Page 21
	Page 22
	Page 23
	Page 24
	Page 25
	Page 26
	Page 27
	Page 28
	Page 29
	Page 30
	Page 31
	Page 32
	Page 33
	Page 34
	Page 35
	Page 36

