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PR_COD_2am

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 všech poslanců Parlamentu pro zamítnutí nebo změnu 
společného postoje

*** Postup souhlasu
většina všech 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 všech 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. Pokud pozměňovací návrh Parlamentu přejímá stávající ustanovení 
pozměňujících aktů, která Komise nezměnila, jsou tyto části označeny tučně.
Případné vypuštění takovýchto úseků se označuje takto: [...]. Zvýraznění 
normální kurzivou je upozorněním pro technická oddělení a 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 společném postoji přijatém Radou k přijetí směrnice Evropského parlamentu a Rady 
o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky a o změně směrnic 
82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS, 86/280/EHS a 2000/60/ES
(11486/3/2007 – C6-0055/2008 – 2006/0129(COD))

(Postup spolurozhodování: druhé čtení)

Evropský parlament,

– s ohledem na společný postoj Rady (11486/3/2007 – C6-0055/2008),

– s ohledem na své stanovisko v prvním čtení1 k návrhu Komise předloženému Evropskému 
parlamentu a Radě (KOM(2006)0397),

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

– s ohledem na článek 62 jednacího řádu,

– s ohledem na doporučení pro druhé čtení dané Výborem pro životní prostředí, veřejné 
zdraví a bezpečnost potravin (A6-0000/2008),

1. schvaluje pozměněný společný postoj;

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

Pozměňovací návrh 1

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(1a) V souladu s článkem 174 Smlouvy o 
ES je politika Společenství v oblasti 
životního prostředí založena na zásadách 
obezřetnosti a prevence, nápravy ohrožení 
životního prostředí především u zdroje a 
na zásadě, že znečišťovatel platí.

Or. fr

                                               
1 Texty přijaté dne 22. 5. 2007, P6_TA(2007)0190.
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Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 2 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 2

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření určená 
k omezování emisí jednotlivých 
prioritních látek. Mnohá opatření na 
ochranu životního prostředí navíc spadají 
do působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být 
upřednostněno provádění a revize 
stávajících nástrojů před zaváděním 
nových omezení.

(5) Od roku 2000 bylo přijato mnoho aktů 
Společenství, které v souladu s článkem 16 
směrnice 2000/60/ES tvoří opatření určená 
k boji proti znečištění jednotlivými 
prioritními látkami. Mnohá opatření na 
ochranu životního prostředí navíc spadají 
do působnosti jiných právních předpisů 
Společenství. Proto by mělo být v první 
fázi upřednostněno provádění a revize 
stávajících nástrojů před zaváděním 
nových omezení, která by byla přebytečná.
Po předání plánů povodí, které členské 
státy vypracují podle článku 13 směrnice 
2000/60/ES, včetně programu opatření 
stanovených podle článku 11 uvedené 
směrnice, by však Komise měla posoudit, 
zda provádění a přezkumy stávajících 
nástrojů plně dosáhly cílů směrnice 
2000/60/ES, nebo zda jsou nutná zvláštní 
opatření podle této směrnice. Pokud lze 
dodržování norem environmentální 
kvality zajistit pouze omezením nebo 
zákazem používání některých látek, musí 
být tato opatření prováděna 
prostřednictvím stávajících nebo nových 
právních aktů Společenství, zejména v 
rámci nařízení Evropského parlamentu a 
Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování 
chemických látek, o zřízení Evropské 
agentury pro chemické látky, o změně 
směrnice 1999/45/ES a o zrušení nařízení 
Rady (EHS) č. 793/93, nařízení Komise 
(ES) č. 1488/94, směrnice Rady 
76/769/EHS a směrnic Komise 
91/155/EHS, 93/67/EHS, 93/105/ES a 
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2000/21/ES1.
1 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 5 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 3

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(5a) Směrnice 2000/60/ES obsahuje v čl. 
11 odst. 4 a v části B přílohy VI neúplný 
seznam doplňujících opatření, která 
mohou členské státy přijmout v rámci 
programu opatření, a to zejména právní 
nástroje, správní nástroje a sjednané 
dohody o ochraně životního prostředí.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 6 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 4

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 6

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(6) Pokud jde o omezování emisí 
prioritních látek z bodových a difúzních 
zdrojů podle článku 16 směrnice 
2000/60/ES, zdá se, že pro členské státy je 
nákladově efektivnější a přiměřenější, aby
v případě potřeby do programu opatření, 
který má být vypracován pro každou oblast 

(6) Pokud jde o omezování emisí 
prioritních látek z bodových a difúzních 
zdrojů podle čl. 16 odst. 6 a 8 směrnice 
2000/60/ES, členské státy by měly v 
případě potřeby do programu opatření, 
který má být vypracován pro každou oblast 
povodí v souladu s článkem 11 směrnice 



PE402.794v01-00 8/38 PR\711755CS.doc

CS

povodí v souladu s článkem 11 směrnice 
2000/60/ES, zahrnuly vedle provádění 
jiných právních předpisů Společenství i 
vhodná omezující opatření podle článku 10 
uvedené směrnice.

2000/60/ES, zahrnout vedle provádění 
jiných právních předpisů Společenství i 
vhodná omezující opatření podle článku 10 
směrnice 2000/60/ES a podle potřeby 
použít článek 10 směrnice Evropského 
parlamentu a Rady 2008/1/ES ze dne 15. 
ledna 2008 o integrované prevenci a 
omezování znečištění1. Pro zajištění 
jednotných podmínek hospodářské 
soutěže na vnitřním trhu by se veškerá 
rozhodnutí o přijetí kontrolních opatření 
pro bodové zdroje prioritních látek měla 
zakládat na nejlepších dostupných 
technikách ve smyslu čl. 2 bodu 12 
směrnice 2008/1/ES.
1 Úř. věst. L 24, 29. 1. 2008, s. 8.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 7 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 5

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první 
seznam 33 látek nebo skupin látek, pro něž 
se přednostně přijímají opatření na úrovni 
Společenství. Některé z těchto prioritních 
látek byly označeny za prioritní 
nebezpečné látky, u kterých by členské 
státy měly provést nezbytná opatření s 
cílem zastavit nebo postupně odstranit 
jejich emise, vypouštění a úniky. Některé 
látky byly přezkoumány a měly by být 
klasifikovány. Komise by měla pokračovat 
v přezkumu seznamu prioritních látek, 

(7) Rozhodnutí Evropského parlamentu a 
Rady č. 2455/2001/ES ze dne 20. listopadu 
2001, kterým se stanoví seznam prioritních 
látek v oblasti vodní politiky a mění 
směrnice 2000/60/ES, stanoví první 
seznam 33 látek nebo skupin látek, pro něž 
se přednostně přijímají opatření na úrovni 
Společenství. Některé z těchto prioritních 
látek byly označeny za prioritní 
nebezpečné látky, jejichž emise, 
vypouštění a úniky musí být zastaveny 
nebo postupně odstraněny. U látek, které 
se vyskytují přirozeně nebo se vytvářejí 
pomocí přírodních procesů, však postupné 
zastavení emisí, vypouštění a úniků ze 
všech potenciálních zdrojů není možné. 
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přičemž by měla určit látky, pro které se 
přednostně přijímají opatření na základě 
dohodnutých kritérií, prokazujících riziko 
pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím, podle časového plánu 
stanoveného v článku 16 směrnice 
2000/60/ES, a co nejdříve předložit 
příslušné návrhy.

Některé látky byly přezkoumány a měly by 
být klasifikovány. Aby se dosáhlo cílů 
směrnice 2000/60/ES, měly by být na 
seznam prioritních látek doplněny další 
látky.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se částečně zavádí pozměňovací návrh 10 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 6

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(7a) Komise je povinna i nadále 
kontrolovat seznam prioritních látek 
nejméně každé čtyři roky tak, aby 
v souladu s čl. 16 odst. 4 směrnice 
2000/60/ES stanovila seznam prioritních 
látek na základě rizika pro vodní prostředí 
nebo jeho prostřednictvím, a aby 
předložila případné návrhy.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se částečně zavádí pozměňovací návrh 71 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 7

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 7 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(7b) Nařízení (ES) č. 1907/2006 stanoví 
přezkum pro posouzení souladu kritérií 
pro určování látek, které jsou perzistentní, 
bioakumulativní a toxické. Jakmile budou 
kritéria stanovená v nařízení (ES) č. 
1907/2006 upravena, Komise by měla 
odpovídajícím způsobem pozměnit přílohu 
X směrnice 2000/60/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 18 (//79) z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 8

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 15

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(15) V blízkosti míst vypouštění z 
bodových zdrojů jsou koncentrace 
znečišťujících látek obvykle vyšší než 
koncentrace v okolní vodě. Členské státy 
by proto měly mít možnost využívat mísící 
zóny, pokud to neovlivní dodržování 
příslušných NEK ve zbývající části útvaru 
povrchové vody. Rozsah mísících zón by 
měl být omezen na okolí přilehlé k místu 
vypouštění a měl by být přiměřený.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

Tento bod odůvodnění neodpovídá pojmu přechodných oblastí překračování tak, jak jej 
Evropský parlament prosazoval v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh 9

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 22

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(22) Kritéria pro určení látek, které jsou 
perzistentní, bioakumulativní a toxické, 
jakož i látek vyvolávajících stejné 
znepokojení, zejména velmi perzistentních 
a velmi bioakumulativních, jak je uvedeno 
ve směrnici 2000/60/ES, jsou stanovena 
v technických pokynech pro posuzování 
rizik určených pro směrnici Komise 
93/67/EHS ze dne 20. července 1993, 
kterou se stanoví zásady posuzování rizik 
pro člověka a životní prostředí u látek 
oznámených v souladu se směrnicí Rady 
67/548/EHS1, nařízení Komise (ES) č. 
1488/94 ze dne 28. června 1994, kterým se 
stanoví zásady hodnocení rizik 
existujících látek pro člověka a životní 
prostředí v souladu s nařízením Rady 
(EHS) č. 793/932, a směrnici Evropského 
parlamentu a Rady 98/8/ES ze dne 16. 
února 1998 o uvádění biocidních 
přípravků na trh. K zajištění 
konzistentnosti právních předpisů 
Společenství by měla být pro přezkum 
látek podle rozhodnutí č. 2455/2001/ES 
používána pouze tato kritéria a příloha X 
směrnice 2000/60/ES by měla být 
odpovídajícím způsobem nahrazena.

vypouští se

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s pozměňovacími návrhy přijatými Evropským parlamentem v prvním čtení.
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Pozměňovací návrh 10

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Bod odůvodnění 27 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

(27a) 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.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 19 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 11

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

S cílem dosáhnout dobrého chemického 
stavu povrchových vod a v souladu s 
ustanoveními a cíli článku 4 směrnice
2000/60/ES stanoví tato směrnice normy 
environmentální kvality (NEK) pro 
prioritní látky a některé další znečišťující 
látky podle článku 16 směrnice 
2000/60/ES.

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

a) do roku 2015 omezeno vypouštění, 
emise a úniky prioritních látek a 
b) ukončeno vypouštění, emise a úniky 
prioritních nebezpečných látek a v 



PR\711755CS.doc 13/38 PE402.794v01-00

CS

souladu s články 1, 4 a 16 směrnice 
2000/60/ES se dosáhlo dobrého 
chemického stavu všech povrchových vod. 
Cílem je rovněž zabránit dalšímu 
zhoršování a do roku 2020 dosáhnout 
koncentrací blízkých přirozeným 
základním hodnotám pro všechny 
přirozeně se vyskytující látky a blízkých 
nule pro všechny uměle vyráběné 
syntetické látky v souladu s 
mezinárodními dohodami o ochraně 
moře.
Cíle stanovené v této směrnici jsou 
považovány za cíle ve smyslu článku 4 
směrnice 2000/60/ES.
Komise regulativním postupem podle čl. 
21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES do roku 
2020 předloží Evropskému parlamentu a 
Radě zprávu o úspěšnosti provádění této 
směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 20 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 12

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy v souladu s článkem 1 
této směrnice a s článkem 4 směrnice 
2000/60/ES použijí pro útvary 
povrchových vod NEK stanovené v části A 
přílohy I této směrnice.

Členské státy použijí NEK pro útvary 
povrchových vod podle požadavků 
stanovených v části B přílohy I.

1. S cílem dosáhnout dobrého chemického 
stavu útvarů povrchových vod v souladu s
čl. 4 odst. 1 písm. a) směrnice 2000/60/ES 
zajistí členské státy, aby složení těchto 
útvarů povrchových vod, sedimentů a 
bioty bylo v souladu s normami 
environmentální kvality pro prioritní 
látky, jak je stanoveno v části A přílohy I, 
a s normami environmentální kvality pro 
znečišťující látky uvedenými v části B 
přílohy I.
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Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 21 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 13

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy musí vždy přijímat opatření 
nutná k tomu, aby podniky vypouštějící do 
vodních útvarů odpadní vody obsahující 
prioritní látky používaly nejlepší dostupné 
techniky výroby a čištění odpadních vod. 
Tato opatření vycházejí z výsledků výměny 
informací podle čl. 17 odst. 2 směrnice 
2008/1/ES.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 22 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 14

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1 – pododstavec 1 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Členské státy musejí zlepšit poznatky a 
dostupné údaje o původu prioritních látek 
a způsobech znečištění, aby se určily 
možnosti cílených a účinných kontrol.

Or. fr
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Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 23 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 15

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 1 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 24 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 16

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy se mohou u některých 
kategorií povrchových vod rozhodnout 
používat NEK pro sediment nebo biotu 
místo norem stanovených v části A přílohy 
I. Členské státy, které této možnosti 
využijí:

Členské státy v souladu s článkem 8 
směrnice 2000/60/ES monitorují 
koncentrace látek uvedených v částech A 
a B přílohy I v sedimentech a v biotě.
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a) použijí pro rtuť a její sloučeniny NEK 
20 Vg/kg nebo pro hexachlorbenzen NEK 
10 Vg/kg nebo pro hexachlorbutadien 
NEK 55 Vg/kg, přičemž tyto NEK se týkají
tkáně (čerstvé váhy) při zvolení 
nejvhodnějšího ukazatele mezi rybami, 
měkkýši, korýši a další biotou;

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

a) 10 Vg/kg pro hexachlorbenzen,

b) 55 Vg/kg pro hexachlorbutadien,

c) 20 Vg/kg pro methylrtuť.

b) stanoví a použijí v případě určených 
látek NEK, které jsou odlišné od norem 
pro sediment nebo biotu uvedených v bodě 
a). Tyto NEK zajistí přinejmenším stejnou 
úroveň ochrany jakou stanoví NEK pro 
vody uvedené v příloze I části A.

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

c) určí pro látky uvedené v bodě a) a b) 
četnost monitorování v biotě nebo 
sedimentu. Monitorování se provádí 
alespoň jednou ročně, nelze-li na základě 
technických znalostí a odborného úsudku 
odůvodnit jiný interval; a
d) prostřednictvím výboru uvedeného v 
článku 21 směrnice 2000/60/ES uvědomí 
Komisi a ostatní členské státy o látkách, 
pro něž byly v souladu s bodem b) 
stanoveny NEK, o důvodech a východisku 
pro použití tohoto postupu, o náhradních 
NEK, jež stanovily, včetně údajů a 
metodiky podle níž byly vyvozeny, o 
kategoriích povrchových vod, k nimž by se 
měly vztahovat, a o četnosti plánovaného 
monitorování, spolu s odůvodněním této 
četnosti.
Komise uvede přehled oznámení podle 
písmene d) výše a podle poznámky na 
konci textu viii v příloze I části A ve 
zprávách zveřejněných v souladu s 
článkem 18 směrnice 2000/60/ES.
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Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí připomínky z prvního čtení v Evropském parlamentu.

Pozměňovací návrh 17

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2a. Nejpozději 12 měsíců poté, co členské 
státy poskytnou soupisy, předloží Komise 
návrh týkající se norem kvality pro 
koncentrace prioritních látek v 
sedimentech a biotě.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 27 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 18

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Členské státy na základě monitorování 
stavu vod prováděného v souladu s 
článkem 8 směrnice 2000/60/ES zajistí 
analýzu dlouhodobých trendů koncentrací 
prioritních látek uvedených na seznamu v 
části A přílohy I, které se mohou 
kumulovat v sedimentu nebo biotě 
(přičemž zejména zohlední látky označené 
čísly 2, 5, 6, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 
26, 28 a 30). V souladu s článkem 4 
směrnice 2000/60/ES přijmou opatření, 
jejichž cílem je zajistit, aby se tyto 
koncentrace v sedimentu nebo příslušné 

vypouští se
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biotě výrazně nezvyšovaly.
Členské státy určí četnost monitorování v 
sedimentu nebo v biotě tak, aby byl 
zajištěn dostatek údajů pro spolehlivou 
analýzu dlouhodobých trendů. 
Monitorování by mělo v zásadě probíhat 
každé tři roky, nelze-li na základě 
technických znalostí a odborného úsudku 
odůvodnit jiný interval.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s přístupem schváleným v prvním čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 19

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 4

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

4. Komise přezkoumá technický a vědecký 
pokrok, včetně závěrů hodnocení rizik 
podle čl. 16 odst. 2 písm. a) a b) směrnice 
2000/60/ES a informací týkajících se 
registrace látek zpřístupněných veřejnosti 
podle článku 119 nařízení (ES) č. 
1907/2006, a v případě nutnosti navrhne 
revizi NEK stanovených v části A přílohy I 
postupem podle článku 251 Smlouvy v 
souladu s časovým rozvrhem stanoveným 
v čl. 16 odst. 4 směrnice 2000/60/ES.

4. Komise bude systematicky využívat 
databázi vypracovanou podle nařízení 
(ES) č. 1907/2006 pro kontrolu látek, 
které jsou škodlivé pro vodní organismy, a 
bioakumulativních nebo perzistentních 
látek, k přezkoumávání technického a 
vědeckého pokroku, a zejména závěrů 
hodnocení rizik podle čl. 16 odst. 2 písm. 
a) a b) směrnice 2000/60/ES, a nejméně 
každé čtyři roky navrhne revizi norem 
environmentální kvality stanovených v 
části A přílohy I této směrnice.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 29 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 20

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 5

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5. Bod 3 části B přílohy I této směrnice lze 
upravit regulativním postupem 
s kontrolou stanoveným v článku 5a 
rozhodnutí č. 1999/468/ES.

5. S cílem sjednotit a harmonizovat 
metody výpočtu musí Komise regulativním 
postupem podle čl. 21 odst. 2 směrnice 
2000/60/ES a do ...* stanovit povinnou 
metodiku alespoň pro otázky uvedené ve 
druhém pododstavci bodu 3 části C 
přílohy I této směrnice.
* Dva roky po vstupu této směrnice 
v platnost.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 30 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 21

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 3 – odst. 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

5a. Je-li pro zajištění dodržování norem 
environmentální kvality nutné zakázat 
určité látky, předloží Komise příslušné 
návrhy na změnu platných právních aktů 
nebo na vytvoření nových aktů na úrovni 
Společenství.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 32 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 22

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 4 – název

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Mísící zóny Přechodné oblasti překračování

Or. fr

Odůvodnění

Pozměňuje nové označení zavedené Radou.

Pozměňovací návrh 23

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Členské státy mohou vymezit mísící 
zóny přilehlé k místu vypouštění.
Koncentrace jedné nebo více 
znečišťujících látek v těchto mísících 
zónách mohou překračovat příslušné 
NEK, pokud neovlivní dodržení těchto 
norem ve zbývající části daného útvaru 
povrchových vod.

1. Pokud z technického hlediska 
neexistuje žádný možný způsob čištění 
odpadních vod z jednoho či více bodových 
zdrojů, členské státy určí přechodné 
oblasti překračování, kde koncentrace
jedné nebo více znečišťujících látek při 
slabém průtoku překročí příslušné NEK za 
předpokladu, že neovlivní dodržení těchto 
norem ve zbývající části daného útvaru 
povrchových vod.

Členské státy zahrnou do plánů povodí 
stanovených v článku 13 směrnice 
2000/60/ES akční plán na omezení 
rozlohy a délky trvání každé přechodné 
oblasti překračování, aby byly nejpozději 
do roku 2018 dodržovány příslušné normy 
environmentální kvality.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 35 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 24

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

2. Členské státy, jež vymezují mísící zóny,
uvedou popis přístupů a metodických 
postupů použitých pro jejich odvození v 
plánech povodí vypracovaných v souladu s 
článkem 13 směrnice 2000/60/ES.

2. Členské státy uvedou popis každé takto 
vymezené části vodního útvaru v plánech 
povodí vypracovaných v souladu 
s článkem 13 směrnice 2000/60/ES.

Or. fr

Odůvodnění

V souladu s přístupem schváleným v prvním čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 25

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 2 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 36 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 26

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3. Členské státy, jež vymezují mísící zóny, 
zajistí, aby rozsah každé takové zóny byl:

3. Členské státy vymezí v každém případě 
rozsah částí útvarů povrchových vod 
přilehlých k místům vypouštění, které 
budou klasifikovány jako přechodné
oblasti překračování, přičemž jsou brány 
v úvahu příslušná ustanovení práva 
Společenství.

a) omezen na okolí přilehlé k místu 
vypouštění;

b) přiměřený, s ohledem na 
koncentrace znečišťujících látek v místě 
vypouštění a na podmínky týkající se 
emisí znečišťujících látek obsažené v 
předchozích předpisech, jako je povolení 
nebo oprávnění podle čl. 11 odst. 3 písm. 
g) směrnice 2000/60/ES, a v jakýchkoli 
jiných příslušných právních předpisech 
Společenství v souladu s použitím 
nejlepších dostupných technik a s 
článkem 10 směrnice 2000/60/ES, 
zejména poté, co byly tyto předchozí 
předpisy revidovány.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 35 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 27

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3a. Členské státy přezkoumají povolení 
uvedená ve směrnici 2008/1/ES nebo 
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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.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 35 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 28

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 4 – odst. 3 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

3b. Komise stanoví regulativním postupem 
podle čl. 21 odst. 2 směrnice 2000/60/ES 
metodu, kterou mají členské státy použít k 
určování přechodných oblastí 
překračování.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 35 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 29

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 4 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 4 a
Metody omezování emisí ze strany 

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 37 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 30

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Čl. 5 – odst. 1

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

1. Za použití informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES a podle nařízení (ES) č. 
166/2006 vypracují členské státy seznam 
emisí, vypouštění a úniků všech prioritních 
látek a znečišťujících látek uvedených 
v části A přílohy I této směrnice pro 
každou oblast povodí nebo část oblasti 
povodí ležící na jejich území.

1. Na základě informací shromážděných 
v souladu s články 5 a 8 směrnice 
2000/60/ES nebo jiných dostupných údajů
a podle nařízení (ES) č. 166/2006 vypracují 
členské státy seznam emisí, vypouštění a 
úniků a jejich zdrojů u všech původních 
zdrojů prioritních látek (jak bodových, tak 
difúzních zdrojů znečištění) a 
znečišťujících látek uvedených v příloze II 
nebo v částech A a B přílohy I pro každé
povodí nebo jeho část na svém území, a to
včetně jejich koncentrací v sedimentech a 
biotě, přičemž soupis bude případně 
zahrnovat i mapy.
Členské státy do soupisu zahrnou všechna 
opatření k omezování emisí přijatá pro 
prioritní a znečišťující látky uvedené v 
části A přílohy I.
Prioritní látky a znečišťující látky 
uvolňované ze sedimentů v důsledku 
plavby, bagrování nebo přírodních jevů se 
nepovažují za úniky.

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrhy 38 a 67 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 31

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 5 a (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 5 a
Opatření pro snížení znečišťování 
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prioritními látkami
1. Aby bylo dosaženo snížení znečišťování 
prioritními látkami a prioritními 
nebezpečnými látkami, které byly 
stanoveny v souladu s čl. 4 odst. 1 písm. a) 
podbodem iv) směrnice 2000/60/ES, 
členské státy zajistí, aby program opatření 
vypracovaný podle článku 11 uvedené 
směrnice zahrnoval rovněž preventivní či 
kontrolní opatření týkající se bodových a 
difúzních zdrojů znečištění a normy 
environmentální kvality, které tato 
směrnice stanoví.
2. Na základě článků 4 a 12 směrnice 
2000/60/ES a za účelem dosažení cílů 
stanovených těmito články členské státy 
rozhodnou, zda je nutné revidovat 
provádění existujících opatření nebo 
zavést nová opatření ke snížení a omezení 
znečišťování prioritními látkami a 
prioritními nebezpečnými látkami. Komise 
v případě potřeby předloží vhodná 
opatření na úrovni Společenství.
3. Při přípravě zprávy o provádění čl. 18 
odst. 1 směrnice 2000/60/ES o provádění 
uvedené směrnice provede Komise 
formální posouzení souladu a účinnosti 
všech právních aktů Společenství s 
přímým nebo nepřímým dopadem na 
dobrou kvalitu vody. Toto posouzení 
umožní, aby byla opatření Společenství 
navržena, upravena nebo prováděna dle 
potřeby.
4.  V souladu s čl. 16 odst. 8 směrnice 
2000/60/ES navrhne Komise metody 
snižování emisí založené na nejlepších 
dostupných technikách a osvědčených 
postupech v oblasti životního prostředí. 
Tyto metody budou uplatňovat členské 
státy pro všechny bodové zdroje.

Or. fr
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Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 45 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 32

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 5 b (nový)

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 5 b
Znečišťování pocházející ze třetích zemí

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 47 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 33

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 6

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 6 vypouští se
Přeshraniční znečištění

1. Překročí-li členský stát některé z NEK, 
nepovažuje se to za neplnění povinností 
podle této směrnice, může-li prokázat, že:
a) překročení způsobil zdroj 
znečištění mimo jeho jurisdikci;
b) v důsledku tohoto přeshraničního 
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znečištění nebyl schopen podniknout 
účinné kroky k dodržení příslušných 
NEK; a
c) použil koordinační mechanismy 
stanovené v článku 3 směrnice 
2000/60/ES a vhodným způsobem využil 
ustanovení čl. 4 odst. 4, 5 a 6 této 
směrnice pro ty vodní útvary, jež byly 
přeshraničním znečištěním zasaženy.
2. Členské státy za okolností uvedených v 
odstavci 1 tohoto článku použijí 
mechanismus stanovený v článku 12 
směrnice 2000/60/ES a poskytnou v 
souladu s ohlašovací povinností 
stanovenou v čl. 15 odst. 1 směrnice 
2000/60/ES Komisi nezbytné informace a 
přehled opatření prováděných 
v souvislosti s přeshraničním znečištěním 
v daném plánu povodí.

Or. fr

Odůvodnění

 V souladu s pozměňovacími návrhy přijatými Evropským parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 34

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Článek 7

Společný postoj Rady Pozměňovací návrh

Článek 7 vypouští se
Přezkum

Na základě zpráv členských států, včetně 
zpráv podle článku 12 směrnice 
2000/60/ES a zejména na základě zpráv o 
přeshraničním znečištění, Komise 
posoudí, zda jsou nutná zvláštní 
dodatečná opatření na úrovni celého 
Společenství, například omezování emisí. 
Komise sdělí své závěry Evropskému 
parlamentu a Radě v rámci zprávy 
vypracované podle čl. 18 odst. 1 směrnice 
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2000/60/ES a případně doplní příslušné 
návrhy.

Or. fr

Odůvodnění

 V souladu s pozměňovacími návrhy přijatými Evropským parlamentem v prvním čtení.

Pozměňovací návrh 35

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 1

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(1) 15972-60-8 240-110-8 Alachlor X

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 53 z prvního čtení Evropského parlamentu.
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Pozměňovací návrh 36

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 3

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 54 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 37

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 13

Společný postoj Rady
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(13) 330-54-1 206-354-4 Diuron X

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 56 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 38

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 20

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 57 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 39

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 22

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 58 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 40

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 25

Společný postoj Rady



PR\711755CS.doc 33/38 PE402.794v01-00

CS

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

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 59 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 41

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 27

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Or. fr
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Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 60 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 42

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 29

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 61 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 43

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 31

Společný postoj Rady
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Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-trichlorbenzen)

Pozměňovací návrh Parlamentu

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

(31) 12002-48-1 234-413-4 Trichlorbenzeny X
120-82-1  204-428-0 (1,2,4-trichlorbenzen) X

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 62 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 44

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádek 33

Společný postoj Rady

Číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky Identifikován
a jako 
prioritní 
nebezpečná 
látka

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

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

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

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 63 z prvního čtení Evropského parlamentu.

Pozměňovací návrh 45

Společný postoj Rady – pozměňující akt
Příloha II
Směrnice 2000/60/ES
Příloha X – tabulka – řádky 33 a až 33 at (nové)

Pozměňovací návrh Parlamentu

číslo Číslo CAS Číslo EU Název prioritní látky prioritní 
nebezpečné 
látky

(33a) 131-49-7 205-024-7 Amidotrizoát (******)
(33b) 1066-51-9 -- AMPA X(*****)
(33c) 25057-89-0 246-585-8 Bentazon X(*****)
(33e) 80-05-7 Bisfenol A X(*****)
(33g) 92-88-6 202-200-5 4 4'-bifenol X(*****)
(33i) 298-46-4 06-062-7 Karbamazepin (******)
(33j) 23593-75-1 245-764-8 Klotrimazol X(*****)
(33l) 84-74-2 201-557-4 Dibutyl-ftalát (DBP) X(*****)
(33m) 15307-86-5 Diklofenak (******)
(33o) 115-32-2 204-082-0 Dikofol X(*****)
(33q) 67-43-6 200-652-8 DTPA X(*****)
(33r) 60-00-4 200-449-4 EDTA X(*****)
(33s) 637-92-3 211-309-7 ETBE X(*****)
(33u) 57-12-5 Volný kyanid (******)
(33v) 1071-83-6 213-997-4 Glyfosát X(*****)
(33w) 1222-05-5 214-946-9 HHCB X(*****)
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(*****)Tato prioritní látka podléhá přezkumu, aby mohla být identifikována jako možná 
„prioritní nebezpečná látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na její konečnou 
klasifikaci do ...*, aniž je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES 
pro návrhy Komise týkající se kontrol.

(******) Tato látka podléhá přezkumu, aby mohla být identifikována jako možná „prioritní 
látka“. Komise předloží Parlamentu a Radě návrh na její konečnou klasifikaci do ...*, aniž 
je dotčen harmonogram stanovený v článku 16 směrnice 2000/60/ES pro návrhy Komise 
týkající se kontrol.

* 12 měsíců od vstupu této směrnice v platnost. 

Or. fr

Odůvodnění

Znovu se zavádí pozměňovací návrh 65 z prvního čtení Evropského parlamentu.

(33x) 60166-93-0 262-093-6 Iopamidol (******)
(33y) 7085-19-0 230-386-8 Mecoprop (MCPP) X(*****)
(33aa) 36861-47-9 253-242-6 4-methylbenzyliden- dl-kafr X(*****)
(33ac) 81-14-1 201-328-9 Mošusový keton X(*****)
(ad) 81-15-2 201-329-4 Mošusový xylen X(*****)
(33af) 1634-04-4 16-653-1 MTBE X(*****)
(33ah) 81-04-9 201-317-9 Kyselina naftalen-1,5-disulfonová
(33ai) 5466-77-3 226-775-7 2-ethylhexyl-4-methoxycinnamát X(*****)

(33ak)

1763-23-1

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

335-67-1

3825-26-1

217-179-8

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

206-397-9

223-320-4

Perfluorované sloučeniny (PFC)

Perfluorooktan-sulfonátová kyselina (PFOS)
Draselná sůl
Amonná sůl
Lithiová sůl
Diethanolaminová sůl (DEA)

Perfluorooktanová kyselina (PFOA)
Amonný perfluoroktanát (APFO)

X(*****)

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

X(*****)

(33ar) 79-94-7 201-236-9 Tetrabromobisfenol A (TBBP-A) X(*****)
(33at) 21145-77-7 244-240-6 Tonalid (AHTN) X(*****)
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Připomeňme, že tato směrnice vychází z povinnosti, kterou ukládá směrnice, jíž se stanoví 
rámec pro politiku Společenství v oblasti vodního hospodářství. 

Rámcová směrnice ukládá v článku 16 Evropské komisi povinnost předkládat různé návrhy, 
mezi něž se řadí specifická opatření proti znečišťování vod některými znečišťujícími látkami 
nebo jejich skupinami, které představují významné riziko pro vodní prostředí nebo jeho 
prostřednictvím, vypracovat seznam prioritních látek a prioritních nebezpečných látek, ale 
rovněž stanovit kvality použitelné pro koncentrace prioritních látek v povrchových vodách, v
sedimentech nebo biotě.

Pohled na společný postoj Rady Evropské unie nás vede k několika závěrům: Rada 
nevyslechla obavy Evropského parlamentu v souvislosti s novými látkami zařazenými do 
přílohy II této směrnice.  

Rada nesplnila očekávání Evropského parlamentu ani v souvislosti se změnou klasifikace 
některých prioritních látek na prioritní nebezpečné látky. 

Rada přejmenovala „přechodné oblasti překračování“ na „mísící zóny“, ovšem při této 
příležitosti opomněla učinit z těchto zón skutečný nástroj pro určování a zlepšování kvality 
vody: přáním Parlamentu bylo, aby se členské státy těmito přechodnými oblastmi zabývaly 
proto, aby určily zdroje emisí znečišťujících látek, což by jim časem umožnilo učinit 
nápravné kroky nezbytné k dodržení mezních hodnot.   

Zpravodajka vyjadřuje politování nad tím, že znění Rady postrádá prvky související 
s průběžným hodnocením účinnosti evropských právních předpisů zabývajících se přímo či 
nepřímo vodním hospodářstvím. Toto stálé a harmonizované hodnocení by mohlo odhalit 
absenci či potřebu přezkumu určitého legislativního předpisu nutného ke splnění požadavku 
dobré kvality vodních útvarů. 

Zpravodajka se domnívá, že je třeba lépe vyjasnit zvláštní případ přístavních zón, ve kterých 
se úroveň rozptýlených látek z důvodu bagrování rychle mění. 

Je třeba poznamenat, že přístup Rady k případům sedimentů a biotám částečně zohledňuje 
znepokojení Parlamentu, a je tedy dobrým základem pro případné nalezení kompromisu v této 
otázce.

Zpravodajka se tedy domnívá, že v této fázi Rada Evropské unie dostatečně nezohlednila 
první čtení Parlamentu.

Proto vzhledem k výše uvedeným skutečnostem a na základě provedených konzultací se 
zpravodajka rozhodla předložit k této problematice určitý počet pozměňovacích návrhů, které 
byly odsouhlaseny v prvním čtení. 
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