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Symboly pro procesy

* Proces konzultací 
většina odevzdaných hlasů

**I Proces spolupráce (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

**II Proces spolupráce (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů pro schválení společného postoje, 
většina členů Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje 

*** Proces schvalování
většina členů Parlamentu s výjimkou případů pokrytých články  
105, 107, 161 a 300 Smlouvy a ES a článkem 7 Smlouvy o EU 

***I Proces spolurozhodování (první čtení)
většina odevzdaných hlasů

***II Proces spolurozhodování (druhé čtení)
většina odevzdaných hlasů ke schválení společného postoje
většina členů Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu společného 
postoje

***III Proces spolurozhodování (třetí čtení)
většina odevzdaných hlasů, ke schválení společného textu 

(Druh postupu  závisí na právním východisku navrženém Komisí)

Pozměňovací návrhy k právním textům

Pozměňovací návrhy provedené Parlamentem jsou označeny 
tučnoukurzívou. Normální kurzíva označuje ty části právního textu, pro 
který jsou navrženy změny, na pomoc příslušným oddělením při vypracování 
konečného textu (např. zjevné chyby nebo opomenutí v dané jazykové verzi). 
Tyto navržené opravy podléhají schválení příslušným oddělením 
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PŘEDLOHA LEGISLATIVNÍHO USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU 

o Společném postoji za účelem přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady o řízení 
jakosti vod ke koupání a o zrušení směrnice 76/160/EHS
(12884/1/2004 – C6-0006/2005 – 2002/0254(COD))

Proces spolurozhodování (druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (12884/1/2004 – C6-0006/2005),

– s ohledem na svůj postoj při prvním čtení1 k návrhu Komise k Parlamentu a Radě 
(COM(2002)0581)2 a ke změněnému návrhu (COM(2004)0254)3,

– s ohledem na čl. 251 odst. 2 Smlouvy o ES,

– s ohledem na článek 62 svého jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost 
potravin pro druhé čtení (A6-0000/2005),

1. Schvaluje společný postoj ve změněném znění;

2. Žádá svého předsedu o předání svého postoje Radě a Komisi.

Společný postoj Rady Pozměňovací návrhy učiněné Parlamentem

Pozměňovací návrh 1
Bod odůvodnění 8a (nový)

(8a) V době bez mimořádných událostí by 
měly být vypracovány vhodné havarijní 
plány, včetně systémů včasného varování, 
pro ochranu a informování veřejnosti při 
a o výjimečných událostech, jako jsou 
např. záplavy nebo poruchy 
infrastruktury.

Odůvodnění 

Znovuzavedení bodu odůvodnění 12 původního textu Komise. Souvisí se změnou 6.

  
1 Úř. věst. C 82 E, 1.4.2004, s. 115.
2 Úř. věst. C 45 E, 25.2.2003, s. 127.
3 Dosud nezveřejněno v Úř. věst.
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Pozměňovací návrh 2
Čl. 5 odst. 2

2. První klasifikace podle požadavků této 
směrnice musí být dokončena do konce 
koupací sezóny r. 2015.

2. První klasifikace podle požadavků této 
směrnice musí být dokončena do konce 
koupací sezóny r. 2011.

Odůvodnění

Změna nového prvku zavedeného ve společném postoji Rady.

Pozměňovací návrh  3
Čl. 5 odst. 3

3. Členské státy musí zajistit, aby do konce 
koupací sezóny r. 2015 byly všechny vody 
ke koupání přinejmenším „dostatečné“. 
Musí přijmout realistická a přiměřená 
opatření, pokládaná za vhodná, s cílem 
zvýšit počet vod ke koupání 
klasifikovaných jako „vynikající“ nebo 
„dobré“.

3. Členské státy musí zajistit, aby do konce 
koupací sezóny r. 2011 byly všechny vody 
ke koupání přinejmenším „dostatečné“. 
Musí přijmout realistická a přiměřená 
opatření, pokládaná za vhodná, s cílem 
zvýšit počet vod ke koupání 
klasifikovaných jako „vynikající“ nebo 
„dobré“.

Odůvodnění

Viz pozměňovací návrh 2.

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

(ii a) veřejnost je varována jasným 
a jednoduchým varovným signálem a je 
také informována o příčině 
znečištění/kontaminace a o všech 
přijatých opatřeních.

Odůvodnění

Znovu zavádí text pozměňovacího návrhu 18 z prvního čtení přijatého dne 21. října 2003 (Úř. 
věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  5
Čl. 6 odst. 1, poznámka pod čarou 
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1Šest let po datu, kdy tato směrnice vstoupí 
v platnost.

1Pět let po datu, kdy tato směrnice vstoupí 
v platnost.

Odůvodnění

Znovu zavádí část pozměňovacího návrhu 12 z prvního čtení přijatého dne 21. října 2003 (Úř. 
věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  6
Článek 7

Členské státy musí zajistit přijetí včasných 
a dostatečných řídících opatření, 
uvědomí-li si nepředvídané situace, které 
mají, nebo by mohly pravděpodobně mít, 
nepříznivé dopady na jakost vody ke 
koupání a na zdraví koupajících se osob. 
Tato opatření musí zahrnout informování 
veřejnosti a, je-li nutno, i dočasný zákaz 
koupání.

1. Členské státy musí stanovit havarijní 
plány pro stavy nouze jako jsou např. 
záplavy, havárie nebo poruchy 
infrastruktury, které mohou mít 
nepříznivé dopady na jakost vody ke 
koupání. Tyto plány musí identifikovat 
možné příčiny a rizika dopadů, zavést 
systémy dohledu a/nebo včasného 
varování a pokyny pro předcházení vzniku 
škod nebo pro jejich zmírnění.  
2. Členské státy musí zajistit zavedení 
komplexních národních nebo místních 
systémů dohledu a včasného varování, 
jejich zlepšování nebo udržování, které 
budou:
(a) uvádět případy znečištění nebo 
významná rizika případů, které mohou 
mít nepříznivé účinky na jakost vod ke 
koupání, včetně případů, k nimž dochází 
v důsledku mimořádných klimatických 
podmínek;
(b) zajišťovat rychlé a jasné oznamování 
těchto případů nebo rizik příslušným 
orgánům veřejné správy;
(c) v případě jakéhokoli bezprostředního 
ohrožení zdraví veřejnosti informovat ty 
členy veřejnosti, kteří mohou být 
ohrožením zasaženi, o všech relevantních 
poznatcích, kterými dotyčný orgán 
disponuje, které mohou veřejnosti 



PR\555519CS.doc 7/13 PE 353.641v01-00
Externí překlad

CS

napomoci k předcházení nebo zmírnění 
škod;
d) obsahovat doporučení pro příslušné 
orgány a, ve vhodných případech, pro 
dotčenou veřejnost o preventivních a 
nápravných opatřeních;
(e) zajišťovat, aby v nouzových situacích 
byla na hlavních místech na březích vod 
ke koupání umístěna dočasná označení.
3. Členské státy musí zajistit, aby 
příslušné orgány veřejné správy 
disponovaly nezbytnými schopnostmi 
reagovat na tyto případy nebo rizika 
v souladu s příslušnými havarijními 
plány. 
4. Systémy dohledu a včasného varování, 
havarijní plány a schopnosti reagovat na 
stavy nouze a ohrožení jakosti vod ke 
koupání mohou být spojeny se  systémy 
dohledu a včasného varování a 
havarijními plány vztahujícími se k jiným 
událostem.

Odůvodnění

Znovu zavádí článek 12 počátečního textu Komise změněného Parlamentem pozměňovacím 
návrhem 15 z prvního čtení přijaým dne 21. října 2003 (Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  7
Článek 11

Členské státy musí zajistit podporu 
spoluúčasti veřejnosti na provádění této 
směrnice poskytováním příležitostí pro 
dotčenou veřejnost ke vznášení návrhů, 
připomínek nebo stížností. Příslušné 
orgány musí brát náležitý ohled na 
veškeré získané informace. 

Členské státy musí zajistit, aby všechny 
zainteresované strany, včetně stran na 
místní úrovni, byly konzultovány a aby jim 
byla umožněna spoluúčast na zřizování, 
přezkumu a aktualizování seznamu vod ke 
koupání, profilů vod a řídích opatření. 
Členské státy musí Komisi a veřejnost 
informovat o způsobu/ způsobech, jakým 
jsou tyto kroky organizovány.

Odůvodnění

Znovuzavádí pozměňovací návrh 20 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 
82, 1.4.2004).
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Pozměňovací návrh  8
Čl. 12 odst. 1 písm. (b)

(b) všeobecný a nikoli technicky vyjádřený 
popis vod ke koupání, založený na profilu 
vod ke koupání, stanovenému v souladu 
s přílohou III;

(b) všeobecný a nikoli technicky vyjádřený 
popis vod ke koupání, založený na profilu 
vod ke koupání, stanovenému v souladu 
s přílohou III. V něm bude výrazně 
zobrazen symbol schválený Komisí 
označující uživatelům současný stav 
jakosti vod ke koupání;

Odůvodnění

Znovu zavádí část pozměňovacího návrhu 21 z prvního čtení přijatého dne 21. října 2003, 
(Úř. věst. C 82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  9
Čl. 12 odst. 1 písm. (f a)(nový)

(fa) informace o jakosti vod, v nichž jsou 
tradičně provozovány jiné rekreační 
aktivity, pokud jsou tyto vody zvláště 
ohroženy znečišťováním z městských 
odpadních vod a/nebo z jiných zdrojů 
znečišťování.

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 7 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 82, 
1.4.2004).

Pozměňovací návrh  10
Čl. 12 odst. 1a (nový)

1a. Za stavů nouze musí příslušné orgány 
spolupracovat se všemi zainteresovanými 
stranami na zajištění toho, aby dotčená 
veřejnost byla informována o veškerém 
možném ohrožení jasně a srozumitelně, a 
to dočasnými značkami umístěnými 
v místě koupací vody.
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Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 24 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 
82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  11
Čl. 12 odst. 12 pododstavec 1, úvodní část

2. Členské státy musí využívat vhodná 
média a technologie, včetně internetu,
k šíření informací o vodách ke koupání 
uvedených v odstavci 1 a rovněž 
následující informace:

2. Členské státy musí využívat vhodná 
média a technologie, včetně internetu, 
k šíření informací o vodách ke koupání 
uvedených v odstavci 1, včetně jejich 
překladu přinejmenším do angličtiny nebo 
francouzštiny, a rovněž následující 
informace:

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 25 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst.C 
82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  12
Čl. 12 odst. 2 pododst. 1, písm. b)

(b) klasifikace každé vody ke koupání za 
poslední tři roky a profil vody ke koupání, 
včetně výsledků monitorování 
prováděného v souladu s touto směrnicí od 
poslední klasifikace;

(b) klasifikace každé vody ke koupání za 
poslední tři roky a profil vody ke koupání, 
včetně výsledků monitorování 
prováděného v souladu s touto směrnicí od 
poslední klasifikace. Výsledky inspekce 
vod musí být dostupné na internetu do 
týdne;

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 26 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst.C 
82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  13
Čl. 12 odst. 4

4. Členské státy a Komise musí, je-li to 
možné, informovat veřejnost využitím geo-

4. Komise musí, po jednání s členskými 
státy, s významnými turistickými 
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technologií a informace předkládat 
jasným a srozumitelným způsobem, 
zejména pomocí značek a symbolů.   

a spotřebitelskými organizacemi a s jinými 
zainteresovanými stranami do dvou let 
vypracovat jednoduchý normalizovaný 
systém symbolů, které mohou být 
využívány v různých záležitostech 
členskými státy, regionálními nebo 
místními orgány, organizacemi cestovního 
ruchu atd. jako jeden z řady dalších 
nástrojů informování veřejnosti.Tento 
systém musí být dostupný na 
internetových stránkách EU.

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 27 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst.C 
82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  14
Čl. 14 odst. 3

3. Na základě této zprávy a rozšířeného 
posouzení dopadů může Komise, je-li to 
vhodné, ve své zprávě uvést návrhy na 
změny této směrnice.

3. Na základě této zprávy a rozšířeného 
posouzení dopadů musí Komise nejpozději 
do r. 2020 přezkoumat tuto směrnici,  
zejména vzhledem k ukazatelům jakosti 
vod ke koupání, a předložit, bude-li to 
nutné, vhodné legislativní návrhy 
v souladu s článkem 251 Smlouvy.

Odůvodnění

Znovu zavádí pozměňovací návrh 28 z prvního čtení přijatý dne 21. října 2003, (Úř. věst. C 
82, 1.4.2004).

Pozměňovací návrh  16
Příloha I tabulka 1 „Pro vnitrozemní vody“

Tabulka se vypouští 

Odůvodnění

Pozměňovací návrh  nového prvku zavedeného ve společném postoji Rady.

Pozměňovací návrh  17
Příloha I tabulka 2 hlavička 
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PRO POBŘEŽNÍ A BRAKICKÉ VODY PRO VNITROZEMNÍ, POBŘEŽNÍ A 
BRAKICKÉ VODY 

Odůvodnění

Změna nového prvku zavedeného ve společném postoji Rady.

Pozměňovací návrh  18
Příloha I tabulka 2 řádek 1 sloupec D4 „Dostatečný“

200** 180**

Odůvodnění

Změna nového prvku zavedeného ve společném postoji Rady.

Pozměňovací návrh  19
Příloha I tabulka 2 řádek 2 sloupec D4 „Dostatečný“

500** 450**

Odůvodnění

Změna nového prvku zavedeného ve společném postoji Rady.
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EXPLANATORY STATEMENT

The European Parliament adopted the Commission proposal for a 'directive of the European 
Parliament and of the Council concerning the management of bathing water quality and 
repealing Directive 76/160/EEC' at the part-session on 21 October 2003, with a number of 
amendments. The Council's common position of 20 December 2004 incorporates a large 
number of Parliament's amendments, but a number of others are not included. On these points 
the common position probably represents a compromise between the various national 
interests, which play a significant role in the drawing up of this directive.

Parliament must now consider which of the amendments adopted at first reading it now 
wishes to reintroduce at second reading.

The rapporteur takes the view that the original 1976 directive needed updating, but asked at 
first reading whether bathing water quality in Europe must still be regulated from Brussels.

An aspect to which Parliament paid attention at first reading was the legal basis for the 
proposed bathing water directive. Article 175 (1) was chosen as the legal basis. That means 
that the Commission has drawn up this directive within the context of environmental 
legislation. The Commission justifies its approach mainly by referring to the effects on 
tourism. It was suggested that this legislation should come under Article 95 on the free 
movement of persons.

Despite the doubts about subsidiarity and the legal basis, the proposal was adopted at first 
reading.

Among the amendments by Parliament not incorporated by the Council, two stand out in 
particular.

Firstly, the Council's decision not to extend the scope of the directive to apply to other 
recreational activities. If water used for other recreational activities than bathing is not to fall 
within the scope of this directive, the recreational users concerned must at least be informed 
about the quality of the waters where they are engaging in such activities. In that way they can 
make a considered choice in each case as to whether they wish to practise such activities in 
the waters concerned.

Secondly, the Council has introduced a distinction between inland waters and coastal waters.  
Until the distinction between inland and coastal waters is supported by scientific evidence and 
therefore credible, it is completely incomprehensible to citizens that inland waters should not 
have to meet the same requirements as coastal waters. The rapporteur is accordingly 
proposing to abolish this distinction and bring the text into line with the original Commission 
proposal.

On the other hand, there is something to be said for the additional classification of quality, 
'sufficient', introduced by the Council. An additional classification that would provide the 
same level of health protection as the minimum requirements of the existing directive acts as a 
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stepping stone to 'good' or 'excellent' quality.

In order to motivate the Member States to strive to achieve better bathing water quality, good 
information is very important. It cannot therefore be emphasised enough that the public must 
have good access to information both via the Internet and at the bathing locations themselves.  
Every recreational user cannot, after all, be expected to have a laptop with him/her at the coast 
in order to check whether water complies with the required standards. In addition, the 
information available must be up-to-date and not show the bathing water quality for a year 
ago, and it should be provided in at least English and French.

The Council emphasises in its statement of reasons the use of signs and symbols, but this is 
not adequately reflected in the wording of the common position. It is necessary to strengthen 
the wording by reintroducing an amendment adopted by Parliament at first reading which 
provides for the Commission to develop a simple, standardised system of symbols.

The Council deviates from the original proposal in limiting the article on emergency plans. A 
large number of  floods have again recently occurred in several Member States, and precisely 
now is the time for an article on emergency plans, including the provision of related 
information to the public.

It is also possible to improve the common position with regard to public participation. It is 
therefore recommended that Parliament's amendment from first reading on this point be 
reintroduced.


