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PR_COD_1am

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 
kurzivou. Zvýraznění normální kurzivou 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 normách environmentální kvality 
v oblasti vodní politiky a změně směrnice 2000/60/ES
(KOM(2006)0397 – C6-0243/2006 – 2006/0129(COD))

(Postup spolurozhodování: první čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na návrh Komise předložený Evropskému parlamentu a Radě 
(KOM(2006)0397)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 (C6-0243/2006),

– 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, Výboru pro zemědělství a 
rozvoj venkova a  Výboru pro rybolov (A6-0000/2006),

1. schvaluje pozměněný návrh Komise;

2. vyzývá Komisi, aby věc opětovně 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) 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. Znečištění by mělo být 
přednostně identifikováno a řešeno 
u zdroje, a to co nejúčinněji jak 
z ekonomického hlediska, tak z hlediska 

  
1 Dosud nezveřejněný v Úředním věstníku.
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životního prostředí.

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění připomíná bod odůvodnění 11 rámcové směrnice o vodě a potřebu 
zároveň kontrolovat znečištění jak u zdroje, tak i prostřednictvím norem environmentální 
kvality. Uplatňování této zásady by mělo být v souladu s článkem 4 rámcové směrnice o vodě.

Pozměňovací návrh 2
BOD ODŮVODNĚNÍ 22A (nový)

(22a) V souladu s článkem 174 Smlouvy, 
který potvrdila rovněž směrnice 
2000/60/ES, má Společenství vzít při 
přípravě své politiky v oblasti životního 
prostředí v úvahu dostupné vědecké a 
technické údaje, podmínky životního 
prostředí v různých regionech 
Společenství, hospodářský a sociální 
rozvoj Společenství jako celku a vyvážený 
rozvoj regionů, jakož i možný prospěch a 
náklady plynoucí z činnosti nebo 
nečinnosti.

Odůvodnění

Je vhodné zdůraznit odlišnost místních podmínek, pokud jde o chemický stav vody, ale je 
rovněž nutné, aby se normy a kontrolní opatření opíraly o nejnovější technické a vědecké 
údaje. (Bod odůvodnění 12 rámcové směrnice)

Pozměňovací návrh 3
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.

Odůvodnění

Toto ustanovení připomíná, že základem směrnice pro prioritní látky je rámcová směrnice 
o vodě.
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Pozměňovací návrh 4
ČL. 2 ODST. 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. S cílem dosáhnout v souladu s čl. 4 
odst. 1 písm. a) směrnice 2000/60/ES 
dobrého chemického stavu útvarů 
povrchové vody, zajistí členské státy, aby 
složení těchto útvarů 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.

Odůvodnění

Cílem návrhu je definovat normy pro dobrý chemický stav povrchových vod. Současné znění 
návrhu by však stanovilo cíle (spojené se všemi povrchovými vodami spíše než s útvary 
povrchové vody), které nejsou součástí rámcové směrnice. Tento pozměňovací návrh by měl 
tedy zajistit soulad s článkem 4 rámcové směrnice.

Pozměňovací návrh 5
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 
nebo v jiné biotě nebyly překračovány 
následující koncentrace hexachlorbenzenu, 
hexachlorbutadienu a rtuti:

Odůvodnění

Není vhodné vyžadovat, aby členské státy přijímaly opatření týkající se souboru různých 
„biot“.

Pozměňovací návrh 6
ČL. 2 ODST. 3 DRUHÝ PODODSTAVEC

Pro účely monitorování souladu s normami Pro účely monitorování souladu s normami 
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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.

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 mohou stanovit dodatečnou normu 
pro biotu.

Odůvodnění

Je třeba zabránit tomu, aby se v různých členských státech zaváděly různé hodnoty standardu 
kvality pro vodu, (což by odporovalo argumentům ve prospěch této směrnice).

Pozměňovací návrh 7
ČL. 2 ODST. 4 PODODSTAVCE 1a a 1b (nové)

Komise přezkoumá nejnovější vědecké 
informace a technický pokrok dosažený 
v oblasti PAU (polycyklické aromatické 
uhlovodíky) ve vodním prostředí a 
podnikne přípravné kroky pro stanovení 
hodnot NEK pro PAU přítomné v biotě 
místo ve vodě.
Nejpozději v roce 2011 předloží Komise 
návrh na revizi těchto hodnot NEK pro 
PAU.

Odůvodnění

Nejvhodnějším řešením by bylo revidovat návrh na stanovení hodnot NEK v biotě, proto musí 
Komise podniknout přípravné kroky pro provedení této revize. 

Vzhledem k tomu, že rámcová směrnice ukládá členským státům, aby do roku 2015 splnily 
povinnosti, které stanoví, měla by Komise nejpozději v roce 2011 předložit návrh, který by v 
případě PAU nahradil hodnoty NEK ve vodě hodnotami NEK v biotě.

Pozměňovací návrh 8
ČL. 2 ODST. 5

5. Komise může postupem podle čl. 21 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit 
povinné metody výpočtu uvedené ve 
druhém odstavci bodu 3 části C přílohy I 
této směrnice.

5. S cílem sjednotit a harmonizovat 
metody výpočtu musí Komise postupem 
podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES 
stanovit povinnou metodiku výpočtu 
uvedenou ve druhém odstavci bodu 3 části 
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C přílohy I této směrnice.

Odůvodnění

Zkušenosti z praxe v této oblasti ukázaly, že pokud nejsou rozbor a odběr vzorků prováděny 
v souladu s normami, nelze řádně srovnávat výsledky a záznamy. V současné době neexistuje 
žádná metoda umožňující přiměřenou nebo standardizovanou kontrolu určitých látek.

Pozměňovací návrh 9
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 přezkoumají 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.

Odůvodnění

Není vhodné uvádět v této směrnici týkající se vodní politiky oblast, kterou mají pokrývat 
povolení IPPC.

Pozměňovací návrh 10
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 musí postupem podle čl. 21 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit 
metodu, kterou mají členské státy použít k 
určování přechodné oblasti překračování.

Odůvodnění

Pokud nejsou postupy prováděny jednotně, nelze je řádně srovnávat, což může vést k narušení 
hospodářské soutěže.

Pozměňovací návrh 11
ČL. 3 ODST. 5A (nový)
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5a. Komise musí stanovit metody, které 
budou členské státy používat v přístavních 
zónách pro hodnocení NEK vyjádřených 
v průměrné roční hodnotě.

Odůvodnění

Je rovněž třeba zabývat se zvláštním případem přístavních zón. Přístavy představují zóny, kde 
se rozptýlené látky z důvodu bagrování objevují ve velkém množství. Tato specifická situace 
tedy vyžaduje přiměřené řešení.

Pozměňovací návrh 12
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 původních 
zdrojů prioritních látek (jak bodových, tak 
difúzních zdrojů znečištění) a 
znečišťujících látek uvedených v částech A 
a B přílohy I pro každé povodí nebo jeho 
část na svém území.

Odůvodnění

Doplněním výrazu „původní zdroje“ se zajistí, že čistírny odpadních vod nebudou 
považovány za zdroje prioritních látek. Tyto čistírny totiž neprodukují prioritní látky a nebyly 
vytvořeny pro jejich odstraňování. Soupis by se tedy měl týkat „původních“ zdrojů, které leží 
nad čistírnou odpadních vod, která je napojena na městskou síť pro sběr odpadních vod. 
Tento soupis by navíc neměl uvádět pouze bodové zdroje znečištění, ale rovněž zdroje difúzní.

Pozměňovací návrh 13
ČL. 4 ODST. 6

6. Komise může postupem podle čl. 21
odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit 
metodu, kterou mají členské státy použít k 
vypracování soupisů. 

6. Komise musí postupem podle čl. 21 
odst. 2 směrnice 2000/60/ES stanovit 
metodu, kterou mají členské státy použít k 
vypracování soupisů.
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Odůvodnění

Pokud není rozbor a odběr vzorků prováděn jednotně, nelze řádně srovnávat výsledky a 
záznamy.

Pozměňovací návrh 14
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) 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. 
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 všechna 
opatření uvedená v odstavci 1 byla 
hospodářsky životaschopná a technicky 
proveditelná.
3. Členské státy musí především vzít 
v úvahu existující opatření stanovená 
platnými 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 
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2000/60/ES. Komise v případě potřeby 
navrhne vhodné kroky na úrovni 
Společenství.

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 snížení vypouštění a tento trvale 
udržitelný přístup umožňuje dosáhnout cílů rámcové směrnice o vodě.

Opatření přijatá členskými státy se musí zakládat na přístupu hodnotícím poměr rizika a 
nákladů k jejich účinnosti a je rovněž třeba vytvořit nástroj, který by umožnil vyhodnocovat 
úniky látek, k nimž dochází v průběhu nebo v důsledku přirozeného procesu.

Pozměňovací návrh 15
ČLÁNEK 4B (nový)

Článek 4b
Znečišťování pocházející ze třetích zemí

Nejpozději rok po vstupu této směrnice 
v platnost předloží Komise Evropskému 
parlamentu a Radě zprávu o stavu 
znečišťování pocházejícího ze třetích 
zemí. Na základě této zprávy, a bude-li to 
nutné, vyzvou Evropský parlament a Rada 
Komisi k předložení návrhů.

Odůvodnění

Komise se musí zabývat problémem znečišťování pocházejícího ze třetích zemí.

Pozměňovací návrh 16
PŘÍLOHA I NÁZVY PŘÍLOHY A ČÁSTI A

PŘÍLOHA I : NORMY 
ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY PRO 
PRIORITNÍ LÁTKY A NĚKTERÉ 
DALŠÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY

PŘÍLOHA I : NORMY 
ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY PRO 
PRIORITNÍ LÁTKY

Část A : Normy environmentální kvality 
(NEK) pro prioritní látky v povrchových 
vodách 

Normy environmentální kvality (NEK) v 
povrchových vodách 



PR\631233CS.doc 13/16 PE 378.719v01-00

CS

Odůvodnění

Není důvod rozlišovat prioritní látky a další znečišťující látky. Je proto logické uvádět tyto 
látky v jedné tabulce.

Pozměňovací návrh 17
PŘÍLOHA I ČÁST B NÁZEV

ČÁST B : NORMY 
ENVIRONMENTÁLNÍ KVALITY (NEK) 
PRO OSTATNÍ ZNEČIŠŤUJÍCÍ LÁTKY 

vypouští se

Odůvodnění

Pokud bude přijat pozměňovací návrh 16, budou všechny znečišťující látky uvedeny v části A 
přílohy I. Nebudou rozlišovány „prioritní látky“ a „ostatní znečišťující látky“. Název části B 
bude tedy bezpředmětný.

Pozměňovací návrh 18
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. 

Jsou-li přirozené koncentrace pozadí kovů 
měřitelné, přičítají se k hodnotám 
stanoveným pro NEK. 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.

Odůvodnění

Úroveň přirozené koncentrace může mít výrazný vliv, pokud jde o soulad s NEK, i když je 
přirozená koncentrace sama o sobě nižší než NEK. Členské státy mohou vzít tuto skutečnost 
v úvahu. 

(Druhá část pozměňovacího návrhu se netýká českého znění). 

Pozměňovací návrh 19
PŘÍLOHA II TABULKA ŘÁDKY 33A AŽ 33CH (nové)
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Číslo Číslo CAS Číslo EU2 Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(33 a) nepoužije se xxx-xxx-x DDT celkem1 X

(33 b) 50-29-3 200-024-3 para-para-DDT X
(33 c) 309-00-2 206-215-8 Aldrin X
(33 d) 60-57-1 200-484-5 Dieldrin X
(33 e) 72-20-8 200-775-7 Endrin X
(33 f) 465-73-6 207-366-2 Isodrin X
(33 g) 56-23-5 200-262-8 Tetrachlormethan X
(33 h) 127-18-4 204-825-9 Tetrachlorethylen X
(33 ch) 79-01-6 201-167-4 Trichlorethylen X

1DDT celkem zahrnuje součet následujících izomerů: 1,1,1-trichlor-2,2 bis (p -chlorofenyl)ethan (CAS 50-29-
3); 1,1,1-trichlor-2 (o -chlorfenyl)-2-(p -chlorfenyl)ethan (CAS 789-02-6); 1,1-dichlor-2,2 bis (p -
chlorfenyl)ethylen (CAS 72-55-9) a 1,1-dichlor-2,2 bis (p-chlorfenyl)ethan (CAS 72-54-8).
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Nutnost přijmout tuto směrnici vyplývá z povinnosti obsažené ve směrnici, kterou se stanoví 
rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky. 
Rámcová směrnice ukládá v článku 16 Evropské komisi povinnost předložit různé návrhy, 
k nimž patří návrh specifických opatření proti znečišťování vod jednotlivými znečišťujícími 
látkami nebo jejich skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo 
jeho prostřednictvím, vypracování seznamu prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, 
ale rovněž stanovení norem jakosti použitelných pro koncentrace prioritních látek 
v povrchových vodách, v sedimentech nebo biotě.

Tyto normy environmentální kvality stanoví koncentrace znečišťujících látek nebo skupin 
znečišťujících látek ve vodě, v sedimentech nebo biotě, které nemají být z důvodu ochrany 
lidského zdraví a životního prostředí překročeny (čl. 2 bod 35 rámcové směrnice). Navržená 
směrnice tedy stanoví mezní hodnoty koncentrace v povrchových vodách pro 41 druhů 
pesticidů, těžkých kovů a dalších nebezpečných chemických látek, které představují zvláštní 
riziko pro vodní živočichy a rostliny a pro lidské zdraví. Komise uvádí, že při přípravě návrhu 
důkladně zvážila možnost zavést specifická kontrolní opatření pro prioritní látky na úrovni 
Unie. Studie dopadu návrhu však ukázala, že tato opatření by nebyla v současnosti 
opodstatněná vzhledem k mnoha nástrojům Společenství, které již platí nebo budou přijaty a 
jejichž cílem je snížit emise.

Je tedy třeba objasnit vztah mezi oběma směrnicemi a odstranit nejasnosti. Zejména je třeba 
zhodnotit cíle a navrhovaná opatření pro jejich dosažení, a to z hlediska povinností uvedených 
v rámcové směrnici, ale je rovněž třeba posoudit jejich účelnost. 

V tomto ohledu zpravodajka považuje za důležité zdůraznit, že tato dceřiná směrnice je 
součástí globálního přístupu, jehož cílem je bojovat proti šíření některých látek považovaných 
za prioritní v povrchových vodách. Hlavním cílem této směrnice proto není stanovovat 
kritéria pro pitnou vodu. 
Komise nenavrhla kontrolní opatření pro vypouštění, vzhledem k tomu, že se jich týkají různé 
jiné směrnice (REACH, IPPC, ...). Je však třeba zajistit, aby si tato opatření neodporovala, 
nepřekrývala se a především, aby žádné zdroje emisí, vypouštění nebo úniků nezůstaly 
nepokryty, přičemž nesmíme zapomínat na zvláštní situace, kdy výskyt některých látek je 
dlouhodobý a přirozený.

Zpravodajka se tedy snažila nalézt odpověď na výše uvedené otázky, ale rovněž na problémy 
spojené s difúzním znečišťováním. 
Zpravodajka navíc vyzývá Komisi, aby vypracovala společnou metodiku s cílem zaručit 
přiměřenou úroveň ochrany, ale rovněž předcházet narušení hospodářské soutěže. 

Návrh Komise rozlišuje prioritní látky a ostatní znečišťující látky. Toto rozlišování pouze 
vede k nejasnostem, proto zpravodajka navrhuje zařadit uvedených osm „dalších 
znečišťujících látek“ mezi prioritní látky, a dokonce vzhledem k jejich účinkům mezi 
nebezpečné prioritní látky.

Je rovněž třeba zabývat se zvláštním případem přístavních zón. Přístavy představují zóny, kde 
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se rozptýlené látky z důvodu bagrování objevují ve velkém množství. Tato specifická situace 
tedy vyžaduje přiměřené řešení.

Zpravodajka vyzývá Komisi, aby se zabývala problémem znečišťování pocházejícího ze 
třetích zemí.

Zpravodajka se dále domnívá, že je vhodné projednat některé otázky. Někteří partneři, s nimiž 
se setkala při přípravě této zprávy, totiž vyjádřili údiv nad určitými hodnotami NEK, které 
neodpovídají metodice popsané v dokumentech, jež jsou k dispozici na webových stránkách 
CIRCA (Communication & Information Resource Centre Administrator). Zpravodajka tudíž 
zdůrazňuje, že je nutné projednat z odborného hlediska následující látky: benzen, kadmium, 
hexachlorbenzen, hexachlorbutadien, rtuť, nikl, olovo, PAU. Z jednání vyplynul zejména 
nesouhlas s hodnotou NEK 0,05 µg.l-1 pro rtuť, která zřejmě nepřihlíží k sekundární otravě 
způsobené methylrtutí, a s hodnotou 0,2 µg.l-1 pro kadmium. Pokud jde o náhodné znečištění, 
výjimky, která tato směrnice umožňuje, musí být v souladu s rámcovou směrnicí o vodě a 
musí tedy být Komisí objasněny.
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