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NÁVRH USNESENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU

o provádění vodohospodářských právních předpisů EU v očekávání nezbytného 
globálního přístupu k evropským výzvám v oblasti vodohospodářství

(2011/2297(INI))

Evropský parlament,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2000/60/ES ze dne 23. října 2000, 
kterou se stanoví rámec pro činnost Společenství v oblasti vodní politiky1 (dále jen: 
„rámcová směrnice o vodě“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2006/118/ES ze dne 12. prosince 
2006 o ochraně podzemních vod před znečištěním a zhoršováním stavu (dále jen: 
„směrnice o podzemních vodách“)2,

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2008/105/ES ze dne 16. prosince 
2008 o normách environmentální kvality v oblasti vodní politiky, změně a následném 
zrušení směrnic Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS 
a změně směrnice 2000/60/ES Evropského parlamentu a Rady3 (dále jen: „směrnice o 
normách environmentální kvality“),

– s ohledem na směrnici Rady 91/271/EHS ze dne 21. května 1991 o čištění městských 
odpadních vod4,

– s ohledem na směrnici Rady 91/676/EHS ze dne 12. prosince 1991 o ochraně vod před 
znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů 5 (dále jen: „směrnice o dusičnanech“),

– s ohledem na směrnici Evropského parlamentu a Rady 2007/60/ES ze dne 23. října 2007 o 
vyhodnocování a zvládání povodňových rizik6 (dále jen: „směrnice o povodních“),

– s ohledem na nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 ze dne 18. 
prosince 2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek 
(REACH), 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 
2000/21/ES7 (dále jen: „nařízení REACH“),

– s ohledem na připravovaný plán Komise na ochranu evropských vodních zdrojů,

– s ohledem na plánované evropské inovační partnerství v oblasti vody,

                                               
1 Úř. věst. L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Úř. věst. L 372, 27.12.2006, s. 19.
3 Úř. věst. L 348, 24.12.2008, s. 84.
4 Úř. věst. L 135, 30.5.1991, s. 40.
5 Úř. věst. L 375, 31.12.1991, s. 1.
6 Úř. věst. L 288, 6.11.2007, s. 27.
7 Úř. věst. L 396, 30.12.2006, s. 1.
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– s ohledem na své usnesení ze dne 15. března 2012 o 6. světovém fóru o vodě, které se 
bude konat v Marseille ve dnech 12.–17. března 20121,

– s ohledem na své usnesení ze dne 9. října 2008 o řešení problému nedostatku vody a sucha 
v Evropské unii2,

– s ohledem na článek 48 jednacího řádu,

– s ohledem na zprávu Výboru pro životní prostředí, veřejné zdraví a bezpečnost potravin 
a na stanoviska Výboru pro průmysl, výzkum a energetiku a Petičního výboru (A7-
0000/2012),

A. vzhledem k tomu, že rámcová směrnice o vodě zavedla rámec na ochranu a obnovu čisté 
vody v EU a na zajištění dlouhodobého, udržitelného využívání vody, ale přezkum plánů 
povodí, který členské státy provedly podle požadavků směrnice, naznačuje, že značný 
počet vodních útvarů v EU nedosáhne do roku 2015 „dobrého stavu“ vzhledem 
k dlouhotrvajícím i nově se objevujícím problémům,

B. vzhledem k tomu, že voda je nezbytná pro život a že řádné hospodaření s vodou hraje 
klíčovou úlohu při ochraně světového přírodního bohatství a ekosystémových služeb, 
stejně jako ve všech aspektech využívání zdrojů a hospodářské výroby,

C. vzhledem k tomu, že Evropa odebírá pouze zhruba 13 % z celkového objemu vody, kterou 
má k dispozici, ale vodní zdroje jsou mezi evropskými regiony rozděleny velmi 
nerovnoměrně,

D. vzhledem k tomu, že trendy ve využívání vody jsou často neudržitelné kvůli neúčinným 
postupům, jejichž důsledkem je plýtvání vodou, a vzhledem k tomu, že systémy 
vodohospodářské infrastruktury jsou nezřídka zastaralé a k dispozici není dostatek 
informací o skutečné výkonnosti a ztrátách,

Provádění vodohospodářských právních předpisů EU: úspěchy a nedostatky

1. uznává, že rámcová směrnice o vodě představuje pevný a ambiciózní právní základ pro 
jednotné a dlouhodobé hospodaření s vodou v EU; vítá skutečnost, že v posledních letech 
došlo ke zvýšení kvality evropských vod a ke zlepšení nakládání s odpadními vodami; 
upozorňuje však na to, že provádění předpisů postupuje pomalu a že neprobíhá ve všech 
členských státech ani regionech rovnoměrně a že v zájmu dosažení „dobrého stavu“ všech 
evropských vod je třeba vyřešit některé problémy;

2. zdůrazňuje, že ačkoli pozornost by se měla zaměřit především na provádění stávajících 
právních předpisů, existují určité nedostatky, jež je třeba odstranit pomocí nových 
právních předpisů;

3. vítá připravovaný plán Komise na ochranu evropských vodních zdrojů jakožto politickou 
reakci EU na stávající i budoucí výzvy v oblasti vody, jejímž cílem je zajistit dostatečnou 

                                               
1 Přijaté texty, P7_TA(2012)0091.
2 Úř. věst. C 9E, 15.1.2010, s. 33.
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dostupnost kvalitní vody pro udržitelné a vyrovnané užívání vod do roku 2050;

4. naléhavě vyzývá Komisi, aby se důrazně zasadila o ukončení porušování právních 
předpisů EU týkajících se vody ze strany členských států; zároveň vyzývá k vytvoření a 
zpřístupnění komplexních pokynů a účinných nástrojů na podporu budování kapacit, 
zajištění rovných podmínek a na pomoc členským státům při dosahování většího souladu 
v dalších fázích provádění vodohospodářské politiky EU v zájmu splnění závazků této 
politiky;

Voda a účinné využívání zdrojů

5. zdůrazňuje spojitost mezi výrobou energie, energetickou účinností a zabezpečením vody; 
poukazuje na to, že je třeba na evropské úrovni vynaložit další úsilí, aby bylo zajištěno, že 
zvyšující se poptávka po energii neohrozí zabezpečení vody; zdůrazňuje, že využívání 
vody by mělo být zohledňováno při posuzování udržitelnosti tradičních i nízkouhlíkových 
energetických zdrojů, zejména biopaliv;

6. zdůrazňuje, že účinnost a udržitelnost využívání vody v zemědělském odvětví je možné 
zlepšit zavedením inovativních technologií a postupů;

7. zdůrazňuje, že politika v oblasti sanitárních služeb a nakládání s odpadními vodami, která 
je šetrná vůči životnímu prostředí a rozumná z hospodářského hlediska, by se měla 
zabývat znečištěním u zdroje, dříve než je třeba se všemi znečišťujícími látkami nakonec 
nákladně nakládat; vybízí k využívání odpadních vod a vedlejších produktů konečného 
čištění jakožto nového zdroje;

8. vyzývá k aktualizaci právních předpisů EU týkajících se vody, aby řádně zohledňovaly 
technologický pokrok v opětovném využívání a recyklaci vody, aby umožňovaly 
nákladově i energeticky účinné opětovné využívání vyčištěných odpadních vod 
k zavlažování a také opětovné využívání užitkové vody v domácnostech; vyzývá k přijetí 
opatření pro řádné sledování chemické a biologické kvality regenerované vody;

9. zdůrazňuje význam ekodesignu, zařízení pro úsporu vody a měření účinnosti využívání 
vody u veřejných vodovodů a v průmyslu;

Voda a ekosystémy

10. konstatuje, že voda je ústředním prvkem většiny ekosystémových služeb, a zdůrazňuje 
význam řádného hospodaření s vodou pro splnění cílů v oblasti biologické rozmanitosti; 
podporuje opatření na opětovné zalesňování a obnovu mokřadů v rámci hospodaření 
s vodními zdroji; vyzývá k lepšímu sladění cílů rámcové směrnice o vodě se sítí 
Natura 2000;

11. zdůrazňuje, že voda je obzvláště zranitelná vůči důsledkům změny klimatu, což by mohlo 
vést k poklesu množství a kvality dostupné vody, zejména pitné vody, stejně jako 
k nárůstu četnosti a intenzity povodní a období sucha; vyzývá, aby politiky pro 
přizpůsobení se změně klimatu a její zmírnění řádně zohledňovaly dopad na vodní zdroje; 
zdůrazňuje význam strategií pro prevenci rizik, zmírňování následků a reakce na ně, 
pokud jde o předcházení extrémním jevům souvisejícím s vodou;
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12. upozorňuje na to, že integrované řízení vodních zdrojů a územní plánování na úrovni 
povodí by měly zohledňovat hospodářské aktivity závislé na vodě a potřeby vody pro 
všechny uživatele, stejně jako potřebu celostního přístupu k nedostatku vody, a měly by 
zajistit udržitelnost lidských činností souvisejících s vodou;

Znalosti a inovace

13. uznává, že rámec politiky EU umožnil sběr méně roztříštěných údajů o vodě a rovněž 
lepší sledování; konstatuje však, že k dispozici není dostatek spolehlivých údajů o 
množství vody, například o jejím odběru a úniku; vyzývá Komisi, aby ve spolupráci 
s Evropskou agenturou pro životní prostředí vytvořila nový soubor spolehlivých ukazatelů 
množství vody; zdůrazňuje, že znalostní základna by měla zahrnout pojem „ekologických 
toků“ a zohlednit ekosystémové služby založené na vodě;

14. vyzývá Komisi, členské státy a ostatní příslušné zúčastněné strany, aby podporovaly 
evropské inovační partnerství v oblasti vody jakožto účinný nástroj, který umožní zaměřit 
úsilí na rozvoj špičkového výzkumu a inovací a s jehož pomocí bude možné odstranit 
překážky rychlého přenosu znalostí, nejlepších dostupných technologických řešení a 
technologických novinek na trh;

Zohledňování záležitostí týkajících se vody

15. zdůrazňuje, že je zapotřebí větší soudržnosti cílů souvisejících s vodohospodářstvím a 
jejich lepší začlenění do právních předpisů na úrovni EU a na vnitrostátní a regionální 
úrovni; vyzývá k tomu, aby byla při navrhování rámců společné zemědělské politiky a 
politiky soudržnosti zohledňována úplná posouzení dopadů na vodní zdroje, aby bylo 
dosaženo tematického soustředění dostupného financování na záležitosti týkající se vody a 
aby bylo téma vody zohledňováno ve všech oblastech politiky;

Voda a hospodářství 

16. vyzývá Komisi a členské státy, aby zajistily, že zásada „znečišťovatel platí“ a „uživatel 
platí“ bude uplatňována prostřednictvím transparentních systémů určování cen s cílem 
plné návratnosti nákladů; zdůrazňuje však, že při stanovování sazeb za vodu pro osobní 
spotřebu by měly být zohledňovány sociální otázky; zdůrazňuje, že při určování cen vody 
by měl být zohledňován dopad čištění odpadních vod na životní prostředí, a vyzývá 
Komisi, aby zajistila odpovídající financování čističek odpadních vod;

Voda a společnost

17. naléhavě vyzývá Komisi, aby podněcovala dialog mezi odvětvími a aby podpořila plné a
transparentní zapojení místních společenství a zúčastněných stran na všech úrovních do 
vytváření vodohospodářské politiky; zdůrazňuje význam účinné víceúrovňové správy 
v oblasti vodohospodářství, programů dohledu a výměny osvědčených postupů;

18. vyzývá ke zvýšení informovanosti veřejnosti o záležitostech týkajících se vody, aby 
spotřebitelé, osoby působící ve zdravotnictví, tvůrci politik a osoby s rozhodovací 
pravomocí lépe porozuměli souvislostem mezi vodou, sanitárními službami, hygienou, 
zdravím, bezpečností potravin, zajištěním potravin a předcházením katastrofám; 
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zdůrazňuje, že při informačních kampaních a vzdělávacích činnostech hrají prvořadou 
úlohu regionální a místní orgány a organizace občanské společnosti;

Voda a svět

19. vítá brzké dosažení rozvojového cíle tisíciletí OSN týkajícího se bezpečné pitné vody; 
vyzývá Komisi a členské státy, aby posílily svůj závazek dosáhnout rozvojového cíle 
tisíciletí týkajícího se základních sanitárních služeb a aby zohlednily příslušné závěry 
konference o udržitelném rozvoji Rio+20;

20. vybízí místní orgány, aby věnovaly část z poplatků za dodávky vody a sanitární služby 
vybraných od uživatelů na opatření spojená s decentralizovanou spoluprací; upozorňuje na 
zásadu „1% solidarita pro vodu“, kterou přijaly některé členské státy, jako na možný 
příklad k propagování;

°
° °

21. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě, Komisi a vládám a parlamentům 
členských států.
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VYSVĚTLUJÍCÍ PROHLÁŠENÍ

Voda je nezbytným předpokladem pro život. Je nutné s ní udržitelně hospodařit, aby bylo 
zajištěno, že se všem ekosystémům dostane dostatečného množství kvalitní vody, aby mohly 
správně fungovat a poskytovat služby zásadní pro zajištění a bezpečnost potravin, pro naše 
zdraví, naši společnost a hospodářství: voda je zřejmě nejdůležitějším ze všech veřejných 
statků.

Evropské a světové zdroje pitné vody však budou ohroženy, pokud s nimi budeme nakládat 
neudržitelným způsobem; urbanizace, nárůst počtu obyvatel, nadměrná spotřeba, biologické a 
chemické znečištění, hydromorfologické změny a změna klimatu vytvářejí stále větší tlak na 
dostupnost a kvalitu bezpečné a zajištěné vody. Další hospodářský růst bude možný, pouze 
pokud nebude spojen s nepříznivými environmentálními dopady na vodu..

Jaká je situace v Evropské unii? Stávající vodohospodářské právní předpisy poskytují pevný 
rámec pro udržitelné a účinné hospodaření s vodou: zejména rámcová směrnice o vodě přijatá 
roku 2000 může být považována za milník evropské vodohospodářské politiky. Směrnice 
zaujímá jednotný přístup, který se zaměřuje na hospodaření s vodou na úrovni povodí, a 
rozšiřuje rozsah působnosti ochrany vody na všechny povrchové i podzemní vody a stanoví 
cíl udržitelnosti ve smyslu ekologického, chemického i kvantitativního „dobrého stavu“ 
evropských vodních útvarů, jehož má být dosaženo do roku 2015.

Nicméně tempo provádění rámcové směrnice o vodě je v evropských zemích a regionech 
pomalé a má velice rozdílné výsledky. V současnosti se ukazuje, že značný počet vodních 
útvarů v EU nedosáhne do roku 2015 „dobrého stavu“ vzhledem k dlouhotrvajícím i nově se 
objevujícím problémům.

Komise v této souvislosti zahájila řadu posouzení stavu vody v EU a  tento postup vyústí v plán 
na ochranu evropských vodních zdrojů, který bude zveřejněn v listopadu roku 2012. Plán má 
být politickou reakcí EU na stávající i budoucí výzvy v oblasti vodohospodářství, jejímž cílem 
je zajistit dostatečnou dostupnost kvalitní vody pro udržitelné a vyrovnané užívání vod. Bude 
představovat vodohospodářský milník v plánu pro účinné využívání zdrojů v rámci strategie 
Evropa 2020, ale příslušné politiky se jím budou řídit i v dlouhodobějším měřítku, až do roku 
2050.

Zpravodaj oceňuje iniciativu Komise a domnívá se, že Evropský parlament musí zásadně 
přispět k tomuto procesu určení budoucího směřování evropské politiky v oblasti 
vodohospodářství prostřednictvím plánu na ochranu evropských vodních zdrojů. Nejúčinnějším 
postupem je zaměřit se na provádění, a proto tato zpráva analyzuje stávající stav provádění 
vodohospodářských právních předpisů EU v členských státech a poukazuje na úspěchy i hlavní 
problémy, jež je v zájmu zlepšení provádění nutné vyřešit. Rovněž odhaluje závažné nedostatky 
dané politiky, jež bude nutné odstranit novým právním předpisem. 

Následující body shrnují hlavní závěry této zprávy. 

 Měl by být více zdůrazněn regionální rozměr. Evropa jako celek odebírá pouze zhruba 
13 % celkového objemu vody, kterou má k dispozici, ale zdroje jsou ze zeměpisného 
hlediska rozděleny velmi nerovnoměrně a mnoho evropských zemí a regionů trpí velkým 
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nedostatkem vody. Není možné najít jedno řešení pro všechny; měl by být posílen 
regionální a místní rozměr, místní zúčastněné strany a společenství by měly být zapojeny 
do participačního procesu ve všech fázích navrhování a provádění politiky a Komise by 
měla podporovat vytváření kapacit a navrhnout jednoznačné pokyny pro provádění.

 Je zapotřebí spolehlivých údajů, zejména o množství vody. Roztříštěnost dostupných 
údajů, zejména o kvalitě vody, se sice díky nynější politice zmenšila, ale přetrvává 
zásadní nedostatek informací o dostupnosti vody. Je nanejvýš důležité zjistit, kolik vody 
přitéká do povodí a kolik vody z nich odtéká a kolik jí odebírají jednotlivá odvětví, a 
posílit Evropský systém informací o vodě (WISE). Je třeba vytvořit nové klíčové 
ukazatele, které by  zohlednily ekosystémové služby podporované vodou a jež by měly 
být použity ke stanovení měřitelných cílů, zejména pro účinné využívání vody.

 Problematika vodohospodářství by měla být zohledňována ve všech oblastech politiky.
Aby bylo dosaženo fungování „ekologického hospodářství“, je třeba vtělit 
vodohospodářské ohledy do všech politik: cíle související s vodou by měly být začleněny 
do všech úrovní právních předpisů na evropské, vnitrostátní a regionální úrovni. Kromě 
toho je důležité usilovat o větší vzájemný soulad a harmonizaci různých legislativních 
nástrojů, například odstraněním stávajících rozporů mezi rámcovou směrnicí o vodě, 
směrnicí o dusičnanech, nařízením REACH a rovněž sítí Natura 2000.

 Ochrana vody vyžaduje celostní přístup. K ochraně vodních zdrojů, zejména zdrojů pitné 
vody, je třeba přistupovat v obecném měřítku a zohledňovat přitom všechny 
ekosystémové služby založené na vodě. Je zásadní, aby bylo znečištění kontrolováno u 
zdroje, aby se předcházelo úniku nebezpečných látek do životního prostředí a aby se 
snížily nároky na čištění odpadních vod. Politiky pro zmírnění změny klimatu a 
přizpůsobení se jí musí vždy zohledňovat dopad na vodní zdroje a EU by měla přijmout 
celostní přístup k nedostatku vody a obdobím sucha.

 Je možné dosáhnout zásadního zlepšení v účinném využívání vody a mělo by se tak stát.
Účinné využívání zdrojů je stěžejní iniciativou strategie Evropa 2020 a účinné využívání 
vody v této strategii hraje ústřední roli. Kromě toho jsou spolu množství a kvalita vody 
neoddělitelně spjaty. Například je stěžejní vztah mezi energetikou a vodou: podle nedávno 
vypracované studie, kterou si vyžádal Výbor pro životní prostředí, veřejné zdraví a 
bezpečnost potravin, zodpovídá energetické odvětví asi za 45 % odběru vody v EU a 
výroba energie může ovlivnit kvalitu vody, a energie se zase používá při čištění vody; 
mělo by se zajistit, že rostoucí poptávka po energii nebude vytvářet neúnosný tlak na 
vodní zdroje. Kromě toho mohou nové zavlažovací technologie a postupy společně 
s poradenstvím poskytovaným zemědělcům zvýšit účinnost využívání vody v zemědělství, 
které je dalším velkým odběratelem odpovídajícím za zhruba 33 % využívané vody (a 
jehož podíl může v některých regionech jižní Evropy dosahovat až 80 %). Měření a 
ekodesign mohou zvýšit účinnost veřejných vodovodů a průmyslu.

 V právních předpisech EU by mělo být řešeno opětovné využívání vody a její recyklace.
Zejména v regionech, které trpí nedostatkem vody, může být opětovné využívání vody na 
zavlažování a v domácnostech důležitým nástrojem k zabezpečení vody. Legislativní 
rámec by se měl recyklací vody výslovně zabývat a zohlednit přitom technologický 
pokrok, který umožňuje účinně sledovat kvalitu regenerované vody.
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 Výzkum a inovace by měly být dále podporovány. Komise a členské státy by měly uvolnit 
dostatek finančních prostředků na výzkumné projekty týkající se systémů pro využití 
dešťové vody, měřicích technologií, metod ke sledování a odstranění bodových a 
rozptýlených zdrojů chemických a biologických znečišťujících látek a rovněž technologií 
pro úsporu vody a její účinné využívání v městských a venkovských oblastech. 
Nadcházející evropské inovační partnerství v oblasti vody by měly všechny zúčastněné 
strany podporovat jako ideální nástroj soustředění úsilí v oblasti inovací. 

 Ekonomické nástroje jsou důležité pro dosažení cílů týkajících se vody, zejména v období 
finanční krize. Cíl „správného nastavení cen“ je obsažen již v rámcové směrnici o vodě, 
nicméně jsou zapotřebí transparentnější systémy určování cen, které by obsáhly plnou 
návratnost nákladů a uplatňování zásady „znečišťovatel platí“ a „uživatel platí“. Při 
stanovování sazeb by se však vždy měly brát v potaz sociální otázky, pokud jde o 
využívání vody pro osobní potřebu. 

 Měl by být posílen mezinárodní rozměr. Ačkoli bylo oznámeno brzké dosažení 
rozvojového cíle tisíciletí OSN týkajícího se bezpečné pitné vody, více než 800 milionů 
lidí dosud používá nebezpečnou pitnou vodu a cíl týkající se základních sanitárních služeb 
nebyl ještě zdaleka splněn. Evropa by měla posílit své mezinárodní závazky, zejména 
s ohledem na nadcházející konferenci o udržitelném rozvoji Rio+20.

A konečně je zapotřebí na úrovni EU přijmout rozhodná opatření, která by řešila současné i 
budoucí vodohospodářské výzvy, jimž Evropa čelí. Zpravodaj vyzývá Komisi, aby začlenila 
politická doporučení obsažená v této zprávě do znění svého plánu na ochranu evropských 
vodních zdrojů jakožto významný příspěvek na cestě k účinnější a jednotnější 
vodohospodářské politice a rovným podmínkám pro její provádění.


