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OCHRANA VODY A VODNÉ HOSPODÁRSTVO

Voda je nevyhnutným predpokladom života ľudí, živočíchov a rastlín, ako aj
nenahraditeľným zdrojom pre hospodárstvo. Ochrana vody a hospodárenie s ňou prekračujú
vnútroštátne hranice. Právne predpisy EÚ týkajúce sa vody sa v roku 2000 zmenili
prijatím rámcovej smernice o vode, ktorou sa zaviedol komplexný prístup k hospodáreniu
s povrchovou a podzemnou vodou a k jej ochrane podľa jednotlivých povodí. Rámcovú
smernicu o vode dopĺňajú medzinárodné dohody a právne predpisy týkajúce sa množstva,
kvality a znečistenia vody.

PRÁVNY ZÁKLAD

Články 191 až 193 Zmluvy o fungovaní Európskej únie (ZFEÚ).

DOSIAHNUTÉ VÝSLEDKY

A. Rámcová smernica o vode
Prijatím rámcovej smernice o vode (2000/60/ES), prešla európska politika v oblasti vodného
hospodárstva procesom reštrukturalizácie. Rámcovou smernicou o vode sa stanovuje rámec na
ochranu vnútrozemskej povrchovej vody, brakickej vody, pobrežnej vody a podzemnej vody
s cieľom predchádzať znečisteniu a znižovať ho, podporovať udržateľné využívanie vody,
chrániť vodné prostredie, zlepšovať stav vodných ekosystémov a zmierňovať účinky záplav
a sucha. Okrem špecifických výnimiek treba pri všetkých druhoch vody dosiahnuť dobrý
environmentálny stav uplatňovaním plánov manažmentu povodia. Štyri správy o vykonávaní,
ktoré boli doposiaľ zverejnené (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670)
a COM(2015)0120), poukazujú na to, že sa v tomto smere dosiahol značný pokrok,
pričom konečný úspech bude závisieť od ambícií členských štátov a riadneho, merateľného
vykonávania plánov z roku 2015. V roku 2007 Komisia spustila informačný systém o vode
pre Európu WISE (Water Information System for Europe), nástroj zameraný na zber a výmenu
údajov a informácií na úrovni EÚ a na sledovanie znečisťujúcich látok vypúšťaných do
povrchových vôd alebo do vodného prostredia. Stále však pretrvávajú prekážky lepšej ochrany
európskych vodných zdrojov.
Naďalej však pretrvávajú prekážky, ktoré bránia lepšej ochrane vodných zdrojov v Európe.
Uvádzajú sa v oznámení Komisie z 18. júla 2007 nazvanom Riešenie problému nedostatku
vody a súch v Európskej únii (COM(2007)0414). V roku 2012 Komisia začala uplatňovať
koncepciu na ochranu európskych vodných zdrojov (COM(2012)0673), ktorej cieľom bolo
zabezpečiť, aby bola k dispozícii dostatok kvalitnej vody na všetky legálne použitia, a to lepším
vykonávaním súčasnej politiky EÚ v oblasti vodného hospodárstva, začleňovaním cieľov tejto
politiky do ostatných oblastí politiky a zaplnením medzier v súčasnom rámci. Pokiaľ ide
o posledný bod, v koncepcii na ochranu európskych vodných zdrojov sa predpokladá, že členské

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/ALL/?uri=CELEX:32000L0060
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štáty stanovia ciele pre oblasť hospodárenia s vodou a jej efektívneho využívania, a že sa
vytvoria normy EÚ na opätovné využívanie vody.
1. Podzemná voda. keďže podzemná voda predstavuje 75 % zásob pitnej vody EÚ,

znečistenie pochádzajúce z priemyslu, odpadových skládok a poľnohospodárstva je vážnou
hrozbou pre zdravie. Rámcová smernica o vode prispieva k ochrane podzemných vôd pred
všetkými formami znečistenia a ustanovuje vytvorenie monitorovacích sietí podzemných
vôd. Smernica 2006/118/ES o ochrane podzemných vôd stanovuje osobitné kritériá na
posudzovanie dobrého chemického stavu, určovanie významných a trvalo vzostupných
trendov a vymedzenie začiatku zvrátenia trendov. Všetky limity znečisťujúcich látok však
s výnimkou dusičnanov a pesticídov, ktorých limity sú stanovené osobitnými právnymi
predpismi EÚ, stanovujú členské štáty.

2. Pitná voda. V smernici Rady 98/83/ES sa určujú základné kvalitatívne normy vody
určenej na ľudskú spotrebu. Od členských štátov požaduje, aby pravidelne monitorovali
kvalitu vody určenej na ľudskú spotrebu použitím metódy odberu vzoriek na konkrétnych
miestach. Členské štáty môžu zahrnúť dodatočné požiadavky špecifické pre ich územia,
ale iba vtedy, ak to vedie k stanoveniu vyšších noriem. Smernica vyžaduje tiež
poskytovanie pravidelných informácií spotrebiteľom. Okrem toho sa kvalita pitnej vody
musí každé tri roky nahlasovať Komisii. V roku 2013 bola prijatá smernica Rady 2013/51/
Euratom , ktorou sa stanovujú požiadavky na ochranu zdravia obyvateľstva vzhľadom
na rádioaktívne látky obsiahnuté vo vode určenej na ľudskú spotrebu, s cieľom uviesť
ustanovenia do súladu so Zmluvou o Euratome.

3. Voda určená na kúpanie. Vo februári 2006 prijala Komisia smernicu 2006/7/ES (smernica
o vode určenej na kúpanie), ktorej cieľom je zlepšiť ochranu verejného zdravia a životného
prostredia prostredníctvom ustanovení v oblasti monitorovania a klasifikácie vody určenej
na kúpanie (do štyroch kategórií), a ktorá je integrovaná do rámcovej smernice o vode.
Zabezpečuje aj rozsiahle informácie verejnosti a v dôsledku toho Komisia prijala v roku
2011 rozhodnutie, ktorým sa ustanovuje symbol na informovanie verejnosti o klasifikácii
vody určenej na kúpanie a o zákaze kúpania alebo odporúčaní nekúpať sa (2011/321/
EÚ). Súhrnnú správu o kvalite vody určenej na kúpanie každoročne zverejňuje Komisia
a Európska environmentálna agentúra (EEA).

4. Čistenie komunálnych odpadových vôd. Cieľom smernice 91/271/EHS (zmenenej
smernicou 98/15/ES) o čistení komunálnych odpadových vôd je chrániť životné prostredie
pred nepriaznivými vplyvmi vypúšťania komunálnych odpadových vôd a odpadových
vôd z priemyslu. V smernici sa stanovujú minimálne normy a časové rozvrhy pre zber,
čistenie a vypúšťanie komunálnych odpadových vôd, zavádzajú sa kontroly likvidácie
čistiarenských kalov a požaduje sa zastavenie vypúšťania čistiarenských kalov do mora.
Ôsma správa o vykonávaní smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v roku
2016 dospela k záveru, že v EÚ-15 sa dosiahla stanovená miera dodržiavania predpisov.
V prípade EÚ-13 stále existujú významné nedostatky, najmä pokiaľ ide o čistenie. Sú
potrebné posilnené opatrenia a investície na úrovni EÚ na dosiahnutie plného súladu
v rozumnom časovom rámci. Siedmy environmentálny akčný program a koncepcia na
ochranu európskych vodných zdrojov zdôrazňujú význam zberu a čistenia komunálnych
odpadových vôd.

5. Stratégie proti chemickému znečisťovaniu povrchových vôd. Platnosť právnych predpisov
zo 70. a 80. rokov 20. storočia, ktoré zaviedli opatrenia proti chemickému znečisťovaniu
povrchových vôd, sa skončila v roku 2012 a predpisy nahradili ustanovenia podľa
rámcovej smernice o vode. V nich sa vyžaduje predovšetkým vytvorenie zoznamu

http://ec.europa.eu/enlargement/ccvista/sk/31998l0083-sk.doc
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32013L0051
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
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prioritných látok, ktoré predstavujú významné riziko pre vodné prostredie na úrovni EÚ,
spolu s podskupinou prioritných rizikových látok. Smernica 2008/105/ES 2008/105/ES
(smernica o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky), ktorá nahradila
rozhodnutie Komisie 2455/2001/ES, stanovila limity koncentrácií v povrchových vodách
pre 8 prioritných látok a 8 ďalších znečisťujúcich látok. Pozmeňujúca smernica 2013/39/
EÚ pridala do aktuálneho zoznamu 12 nových látok a zaviedla povinnosť Komisie vytvoriť
doplňujúci zoznam látok, ktoré treba sledovať vo všetkých členských štátoch (zoznam
sledovaných látok); ten bude základom pri budúcich revíziách zoznamu prioritných látok.

6. Smernica o dusičnanoch. Na ochranu vôd pred dusičnanmi z poľnohospodárskych
zdrojov sa vzťahuje smernica 91/676 /EHS (smernica o dusičnanoch) a nariadenie
(ES) č. 1882/20033, ktoré od členských štátov požadujú, aby každé štyri roky zasielali
Komisii správy, v ktorých uvedú podrobné informácie o kódexoch vhodných postupov
v poľnohospodárstve, označených pásmach ohrozených dusičnanmi a monitorovaní vody
a súhrny akčných programov. Cieľom smernice aj nariadenia je zabezpečiť pitnú vodu
a predchádzať škodám v dôsledku eutrofizácie, ktorú obmedzuje aj nariadenie (ES)
č. 2004/648 o používaní fosfátov v detergentoch. Hoci najnovšia správa o vykonávaní
(COM(2013)0683) ukazuje, že tlak z poľnohospodárstva sa znížil, v koncepcii na rok 2012
sa stále určuje smernica o dusičnanoch ako jedno z hlavných opatrení na dosiahnutie cieľov
rámcovej smernice o vode.

Cieľom smernice 2007/60/ES (smernica EÚ o povodniach) je znížiť a riadiť riziká, ktoré
povodne predstavujú pre ľudské zdravie, životné prostredie, infraštruktúru a majetok.
V smernici sa od členských štátov vyžaduje, aby predbežne posúdili, ktorým povodiam
a pobrežným oblastiam hrozí do roku 2011 riziko, a aby následne pripravili mapy povodňového
ohrozenia a plány manažmentu zamerané na prevenciu, ochranu a pripravenosť do roku 2015.
Všetky uvedené úlohy treba vykonať v súlade s rámcovou smernicou o vode a jej plánmi
manažmentu povodia.
B. Pobrežná a námorná politika EÚ
1. Smernica o námornej stratégii: Cieľom smernice 2008/56/ES (rámcová smernica

o námornej stratégii – tzv. námorná smernica) je dosiahnuť do roku 2020 dobrý
environmentálny stav morského prostredia, pokračovať v jeho ochrane a udržiavaní
a zabrániť jeho zhoršeniu. Táto smernica je prvým právnym nástrojom EÚ týkajúcim sa
ochrany morskej biodiverzity. Predstavuje v legislatívnom rámci ekosystémový prístup
k riadeniu ľudských činností, ktoré majú vplyv na morské prostredie, pričom spája
koncepciu ochrany životného prostredia a trvalo udržateľného využívania. Smernica
identifikuje európske morské regióny a subregióny v rámci geografických hraníc
podľa existujúcich regionálnych morských dohovorov. S cieľom dosiahnuť dobrý
environmentálny stav do roku 2020 mal každý členský štát vypracovať do roku 2010
stratégiu pre svoje morské vody, ktorá by sa mala každých šesť rokov preskúmať.
Rozhodnutie Komisie 2010/477/EÚ o kritériách a metodických normách určovania
dobrého environmentálneho stavu morských vôd obsahuje niekoľko kritérií a súvisiacich
ukazovateľov na hodnotenie dobrého environmentálneho stavu.

2. Znečisťovanie mora: Havária tankera Erika v roku 2000 prinútila EÚ k tomu, aby posilnila
svoju úlohu v oblasti námornej bezpečnosti a znečistenia morí prijatím nariadenia (ES)
č. 1406/2002, ktorým sa ustanovuje Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA).
Cieľom smernice 2005/35/ES, zmenenej smernicou 2009/123/ES, o znečisťovaní mora
z lodí a o zavedení sankcií za porušenia bolo zabezpečiť, aby subjekty zodpovedné za
vypúšťanie znečisťujúcich látok na mori podliehali účinným a odradzujúcim sankciám,

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sk/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:SK:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
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ktoré môžu byť trestnoprávne alebo administratívne. Vypúšťanie znečisťujúcich látok
z lodí do mora treba považovať za trestný čin, ak bolo spáchané úmyselne, z nepozornosti
alebo závažnej nedbanlivosti a má za následok vážne zhoršenie kvality vody.

3. Integrovaná námorná politika: Smernica o námornej stratégii je environmentálnym
pilierom prierezovej integrovanej námornej politiky (COM(2007)0575), ktorej cieľom je
dosiahnutie plného využívania hospodárskeho potenciálu morí bez ohrozenia životného
prostredia. Oznámenie Komisie nazvané Modrý rast – príležitosti pre udržateľný rast
v morskom a námornom odvetví (COM(2012)0494) ukazuje, ako integrovaná námorná
politika prispieva k dosiahnutiu cieľov stratégie Európa 2020.

4. Integrovaný manažment pobrežnej zóny: Odporúčanie EÚ 2002/413/ES o integrovanom
manažmente pobrežnej zóny definuje zásady riadneho pobrežného plánovania a riadenia,
ktorých sa majú členské štáty pridŕžať pri príprave svojich národných stratégií.

C. Medzinárodné dohody EÚ o regionálnych vodách
Ochrana morských vôd v Európe sa riadi štyrmi štruktúrami spolupráce (regionálne morské
dohovory) medzi členskými štátmi EÚ a susednými krajinami so spoločnými vodami:
dohovorom OSPAR z roku 1992 (na základe predchádzajúcich dohovorov z Osla a Paríža) pre
severovýchodnú oblasť Atlantického oceánu; Helsinským dohovorom (HELCOM) z roku 1992
o oblasti Baltského mora; Barcelonským dohovorom (UNEP-MAP) z roku 1995 o Stredozemí
a Bukureštským dohovorom z roku 1992 o Čiernom mori. Riečne vody EÚ sú chránené
Dohovorom na ochranu Dunaja z roku 1996 a Dohovorom o ochrane Rýna z roku 2009.
Medziregionálna spolupráca v oblasti životného prostredia so zameraním na morské vody
a povodia riek viedla k vytvoreniu niekoľkých makroregionálnych stratégií v EÚ: stratégie pre
región Baltského mora v roku 2009 (prvá komplexná stratégia EÚ pre makroregión); prvej
stratégie pre región Baltského mora v roku 2009, stratégie pre podunajskú oblasť v roku 2011
a stratégie pre región Jadranského a Iónskeho mora v roku 2014.

ÚLOHA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

Parlament pravidelne vyvíja iniciatívy v oblasti ochrany vody. Po ropnej havárii tankera Erika
v januári 2000 vyzval na uplatňovanie udržateľnej, dlhodobej európskej dopravnej politiky
s cieľom predísť všetkým ďalším nehodám, ktoré majú za následok znečistenie ropou. Pokiaľ
ide o námornú politiku, Parlament v súvislosti s morami zdôrazňuje dôležitosť biodiverzity,
ekologické inovácie, následky zmeny klímy a cieľ dosiahnuť dobrý ekologický stav.
V júni 2008 Parlament podporil veľkou väčšinou hlasov nové pravidlá EÚ týkajúce sa
kvality vody. Požiadavkou revízie zoznamu prioritných látok do dvoch rokov od nadobudnutia
účinnosti smernice Parlament zabezpečil, aby sa zoznam toxických látok mohol rozšíriť. Okrem
toho posilnil cieľ, aby sa do 20 rokov postupne v plnej miere ukončilo vypúšťanie 13 prioritných
rizikových látok. Okrem toho v roku 2012 Parlament prispel k aktualizácii smernice zaradením
nových prioritných látok. V správe o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd z roku
2012 Parlament žiadal, aby sa kládol väčší dôraz na regionálny rozmer, zdôraznil potrebu
spoľahlivých údajov, nutnosť začleňovať otázku vody do rôznych politík, podporil komplexný
prístup k ochrane vôd, ako aj výskum a inovácie v tejto oblasti. Parlament uvítal a podporil
7. environmentálny akčný program a koncepciu na ochranu európskych vodných zdrojov.
V septembri 2015 Parlament veľkou väčšinou prijal správu v nadväznosti na historicky prvú
iniciatívu európskych občanov Right2Water (Právo na vodu), ktorá vyzýva Komisiu, aby
navrhla právne predpisy na uplatňovanie práva ľudí na vodu a hygienu, ako ho uznáva
OSN. Iniciatíva žiada inštitúcie EÚ a členské štáty, aby zabezpečili, že všetci občania si

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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môžu uplatňovať právo na vodu a hygienu, že dodávky vody a hospodárenie s vodnými
zdrojmi nebudú podliehať pravidlám vnútorného trhu a vodohospodárske služby budú vylúčené
z liberalizačných opatrení. Vo svojom uznesení z 8. septembra 2015[1] Parlament vyzval
Komisiu, aby v súlade s hlavným cieľom európskej iniciatívy občanov Right2Water predložila
legislatívne návrhy a v prípade potreby navrhla revíziu rámcovej smernice o vode, v ktorých
by sa uznalo ľudské právo na vodu.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Prijaté texty, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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