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NÁVRH UZNESENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU

o vykonávaní právnych predpisov EÚ v oblasti vôd, potreba komplexného prístupu 
k európskym problémom v tejto oblasti

(2011/2297(INI))

Európsky parlament,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES z 23. októbra 2000, 
ktorou sa stanovuje rámec pôsobnosti pre opatrenia Spoločenstva v oblasti vodného 
hospodárstva1 (ďalej len rámcová smernica o vode),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2006/118/ES z 12. decembra 
2006 o ochrane podzemných vôd pred znečistením a zhoršením kvality (ďalej len 
smernica o podzemných vodách)2,

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2008/105/ES zo 
16. decembra 2008 o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky, 
o zmene a doplnení a následnom zrušení smerníc Rady 82/176/EHS, 83/513/EHS, 
84/156/EHS, 84/491/EHS a 86/280/EHS a o zmene a doplnení smernice Európskeho 
parlamentu a Rady 2000/60/ES3 (ďalej len smernica o environmentálnych normách 
kvality),

– so zreteľom na smernicu Rady 91/271/EHS z 21. mája 1991 o čistení komunálnych 
odpadových vôd4 (ďalej len smernica o čistení komunálnych odpadových vôd),

– so zreteľom na smernicu Rady 91/676/EHS z 12. decembra 1991 o ochrane vôd pred 
znečistením dusičnanmi z poľnohospodárskych zdrojov5 (ďalej len smernica 
o dusičnanoch),

– so zreteľom na smernicu Európskeho parlamentu a Rady 2007/60/ES z 23. októbra 2007 
o hodnotení a manažmente povodňových rizík6 (ďalej len smernica o povodniach),

– so zreteľom na nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 
z 18. decembra 2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemických látok 
(REACH) a o zriadení Európskej chemickej agentúry, o zmene a doplnení smernice 
1999/45/ES a o zrušení nariadenia Rady (EHS) č. 793/93 a nariadenia Komisie (ES)
č. 1488/94, smernice Rady 76/769/EHS a smerníc Komisie 91/155/EHS, 93/67/EHS, 
93/105/ES a 2000/21/ES7 (ďalej len nariadenie REACH),

– so zreteľom na koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov,
                                               
1 Ú. v. ES L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 Ú. v. EÚ L 372, 27.12.2006, s. 19.
3 Ú. v. EÚ L 348, 24.12.2008, s. 84.
4 Ú. v. ES L 135, 30.5.1991, s. 40.
5 Ú. v. ES L 375, 31.12.1991, s. 1.
6 Ú. v. EÚ L 288, 6.11.2007, s. 27.
7 Ú. v. EÚ L 396, 30.12.2006, s. 1.
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– so zreteľom na pripravované európske partnerstvo v oblasti inovácií týkajúce sa vody,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 15. marca 2012 o šiestom svetovom fóre o vode, ktoré sa 
bude konať 12. – 17. marca 2012 v Marseille1,

– so zreteľom na svoje uznesenie z 9. októbra 2008 o riešení problému nedostatku vody 
a problému sucha v Európskej únii2,

– so zreteľom na článok 48 rokovacieho poriadku,

– so zreteľom na správu Výboru pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín a stanoviská Výboru pre priemysel, výskum a energetiku a Výboru pre petície 
(A7-0000/2012),

A. keďže rámcová smernica o vode ustanovila rámec na ochranu a obnovu čistých vodných 
zdrojov v EÚ a na zabezpečenie ich dlhodobého a udržateľného využívania, ale 
z prehodnotenia plánov manažmentu povodí, ktoré vypracovali členské štáty podľa 
požiadaviek smernice, vyplýva, že významný počet vodných útvarov EÚ nedosiahne do 
roku 2015 „dobrý stav“ vzhľadom na dlhodobé aj novo vznikajúce problémy;

B. keďže voda je nevyhnutná pre život a správne hospodárenie s vodou zohráva dôležitú 
úlohu pri zachovaní svetového prírodného kapitálu a ekosystémových služieb, ako aj pri 
všetkých hľadiskách využívania zdrojov a hospodárskej výroby;

C. keďže Európa odoberá len asi 13 % vody, ktorú má celkovo k dispozícii, ale vodné zdroje 
sú v európskych regiónoch veľmi nerovnomerne zastúpené;

D. keďže trendy vo využívaní vody sú často neudržateľné z dôvodu neúsporných postupov, 
ktoré vedú k plytvaniu vodou, a keďže systémy vodnej infraštruktúry sú často zastarané 
a chýbajú informácie o skutočnom výkone a stratách;

Vykonávanie právnych predpisov EÚ v oblasti vôd: úspechy a nedostatky

1. uznáva, že rámcová smernica o vode predstavuje pevný a ambiciózny legislatívny základ 
na dlhodobé integrované hospodárenie s vodou v EÚ; víta zlepšenie kvality európskych 
vôd a čistenia odpadových vôd v posledných rokoch; upozorňuje však, že tempo 
vykonávania v členských štátoch a regiónoch je pomalé a nerovnomerné a že na 
dosiahnutie „dobrého stavu“ všetkých európskych vôd treba prekonať viacero problémov;

2. zdôrazňuje, že hoci hlavnú pozornosť treba venovať vykonávaniu súčasných právnych 
predpisov, existujú konkrétne medzery, ktoré treba vyplniť novými právnymi predpismi;

3. víta pripravovanú koncepciu Komisie na ochranu európskych vodných zdrojov ako 
reakciu politík EÚ na súčasné a budúce problémy týkajúce sa vôd, ktorej cieľom je 
zabezpečiť dostatočnú dostupnosť kvalitnej vody na udržateľné a spravodlivé využívanie 
vody do roku 2050;

                                               
1 Prijaté texty, P7_TA(2012)0091.
2 Ú. v. EÚ C 9E, 15.1.2010, s. 33.
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4. naliehavo žiada Komisiu, aby prijala rázne opatrenia, ktoré skoncujú s porušovaním 
právnych predpisov EÚ v oblasti vôd členskými štátmi; žiada zároveň vypracovanie 
a sprístupnenie komplexných usmernení a účinných nástrojov na podporu budovania 
kapacít, na zabezpečenie rovnakých podmienok a na pomoc členským štátom pri 
dosahovaní väčšieho súladu v budúcich etapách vykonávania politiky EÚ v oblasti 
vodného hospodárstva s cieľom splniť záväzky v oblasti vodného hospodárstva;

Voda a účinné využívanie zdrojov

5. zdôrazňuje súvislosť medzi výrobou energie, energetickou účinnosťou a bezpečnosťou 
vodných zdrojov; upozorňuje, že na európskej úrovni treba vyvinúť ďalšie úsilie, ktoré 
zabezpečí, aby rastúci dopyt týkajúci sa energie neohrozil bezpečnosť vodných zdrojov; 
zdôrazňuje, že pri posudzovaní udržateľnosti tradičných aj nízkouhlíkových zdrojov 
energie vrátane biopalív by sa malo prihliadať na využívanie vody;

6. zdôrazňuje, že udržateľnosť využívania vody v poľnohospodárskom odvetví sa môže 
zlepšiť zavedením inovačných technológií a postupov;

7. zdôrazňuje, že politika hygieny vody a nakladania s odpadovými vodami vhodná 
z hľadiska životného prostredia a z hospodárskeho hľadiska by mala riešiť znečistenie pri 
zdroji a nemala by nechať všetky znečisťujúce látky prejsť až k nákladnému konečnému 
čisteniu odpadovej vody; podporuje využívanie odpadovej vody a vedľajších produktov 
čistenia odpadovej vody ako nového zdroja;

8. žiada, aby sa právne predpisy EÚ v oblasti vôd aktualizovali tak, aby riadne zohľadňovali 
technický pokrok v oblasti opätovného používania a recyklácie vody a aby umožňovali 
nákladovo a energeticky účinné použitie vyčistenej odpadovej vody na zavlažovanie, ako 
aj opätovné použitie šedej vody v domácnostiach; žiada opatrenia na náležité sledovanie 
chemickej a biologickej kvality recyklovanej vody;

9. zdôrazňuje význam ekodizajnu, zariadení na šetrenie vodou a merania účinného 
využívania vody vo verejných vodovodoch a v priemysle;

Voda a ekosystémy

10. pripomína, že voda je základom väčšiny ekosystémových služieb, a zdôrazňuje význam 
správneho hospodárenia s vodou pri dosahovaní cieľov v oblasti biodiverzity; podporuje 
opatrenia na zalesňovanie a obnovu mokradí v rámci hospodárenia s vodnými zdrojmi; 
žiada lepšie zosúladenie cieľov rámcovej smernice o vode s programom Natura 2000;

11. zdôrazňuje, že voda je osobitne vystavená účinkom zmeny klímy, ktorá by mohla viesť 
k zníženiu množstva a kvality dostupnej vody, najmä pitnej vody, ako aj k zvýšeniu 
frekvencie a intenzity záplav a súch; žiada, aby politiky na prispôsobenie sa zmene klímy 
a na jej zmiernenie primerane prihliadali na vplyv na vodné zdroje; zdôrazňuje význam 
stratégií na predchádzanie rizikám, ich zmierňovanie a reakcie na ne s cieľom zamedziť 
extrémnym javom v súvislosti s vodou;

12. upozorňuje, že integrované hospodárenie s vodnými zdrojmi a územné plánovanie 
v rozsahu povodí by malo prihliadať na hospodárske činnosti závislé od vody a na 
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dostatok vody pre všetkých používateľov, ako aj na potrebu komplexného prístupu 
k nedostatku vody, a malo by zabezpečiť udržateľnosť ľudských činností na vode;

Poznatky a inovácie

13. uznáva, že politický rámec EÚ umožnil menej fragmentárne zhromažďovanie údajov 
o vode, ako aj lepšie monitorovanie; pripomína však nedostatok spoľahlivých údajov 
o množstve vody, napríklad o odbere a únikoch; vyzýva Komisiu, aby spolu s Európskou 
environmentálnou agentúrou vypracovali nový súbor spoľahlivých ukazovateľov pre účty 
týkajúce sa vody; zdôrazňuje, že vedomostná základňa by mala zahŕňať koncepciu 
ekologických tokov a že by mala prihliadať na ekosystémové služby s podporou vody;

14. vyzýva Komisiu, členské štáty a ďalšie príslušné zúčastnené strany, aby podporili 
európske partnerstvo v oblasti inovácií týkajúce sa vody ako účinný nástroj, ktorý má 
sústrediť úsilie na výskum a inovácie s vedúcim postavením vo svete a odstrániť 
prekážky, ktoré bránia rýchlemu prenosu poznatkov, najlepších dostupných metód 
a technických objavov na trh;

Presadzovanie otázky vody

15. zdôrazňuje potrebu lepšej súdržnosti a lepšej integrácie cieľov týkajúcich sa vody 
v právnych predpisoch na úrovni EÚ, vnútroštátnej a miestnej úrovni; žiada, aby sa pri 
tvorbe rámcov spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky súdržnosti prihliadalo na 
úplné hodnotenie účinkov na vodné zdroje s cieľom dosiahnuť sústredenie dostupných 
finančných prostriedkov tematicky orientovaných na otázky vody a presadzovať otázku 
vody vo všetkých oblastiach politík;

Voda a hospodárstvo 

16. vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prostredníctvom transparentných cenových režimov 
zameraných na plnú návratnosť nákladov zabezpečili uplatňovanie zásady, že platí 
znečisťovateľ a používateľ; zdôrazňuje však, že pri stanovení sadzieb za využitie vody na 
osobnú spotrebu sa majú zohľadňovať sociálne otázky; zdôrazňuje, že stanovenie cien za 
vodu by malo odrážať dosah čistenia odpadových vôd na životné prostredie a vyzýva 
Komisiu, aby zabezpečila primerané financovanie čističiek odpadových vôd;

Voda a spoločnosť

17. naliehavo žiada Komisiu, aby podnietila medziodvetvový dialóg a podporila plnú 
a transparentnú účasť miestnych spoločenstiev a zúčastnených strán na všetkých 
úrovniach na príprave politiky v oblasti vodného hospodárstva; zdôrazňuje význam 
účinného viacúrovňového riadenia v oblasti vôd, vodného hospodárstva a výmeny 
osvedčených postupov;

18. žiada zvýšenie informovanosti verejnosti o otázkach vody s cieľom dosiahnuť, aby 
spotrebitelia, poskytovatelia zdravotnej starostlivosti a tvorcovia politík a rozhodnutí 
lepšie chápali väzby medzi vodou, sanitačnými systémami, hygienou, zdravím, 
bezpečnosťou potravín, zabezpečením potravín a predchádzaním katastrofám; zdôrazňuje 
primárnu úlohu regionálnych a miestnych orgánov v kampaniach na zvyšovanie 
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informovanosti a vzdelávacích činnostiach;

Voda a svet

19. víta skoré dosiahnutie rozvojového cieľa tisícročia Organizácie Spojených národov 
týkajúceho sa bezpečnej pitnej vody; vyzýva Komisiu a členské štáty, aby posilnili svoj 
záväzok na dosiahnutie rozvojového cieľa tisícročia v oblasti základnej hygieny a aby 
prihliadali na príslušné výsledky konferencie Rio +20 o trvalo udržateľnom rozvoji;

20. podporuje miestne orgány, aby časť poplatkov vybraných od používateľov za dodávky 
vody a sanitačné služby venovali na opatrenia decentralizovanej spolupráce; upozorňuje 
na zásadu 1 % solidarity pre vodu, ktorú prijali niektoré členské štáty, ako na príklad, 
ktorý je možné nasledovať;

°
° °

21. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade, Komisii a vládam 
a parlamentom členských štátov.
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DÔVODOVÁ SPRÁVA

Voda je nevyhnutná pre život. Udržateľné hospodárenie s vodou je nevyhnutné na to, aby 
všetky ekosystémy mali dostatok kvalitnej vody a mohli riadne fungovať a poskytovať 
základné služby na zabezpečenie a bezpečnosť potravín, pre naše zdravie, pre našu 
spoločnosť a hospodárstvo. Voda je preukázateľne najdôležitejším zo všetkých verejných 
statkov.

Sladkovodné zdroje Európy a sveta však budú ohrozené, keď s nimi budeme hospodáriť za 
hranicou udržateľnosti. Urbanizácia, populačný rast, nadmerná spotreba, biologické a chemické 
znečistenie, hydromorfologické zmeny a zmena klímy vyvíjajú čoraz väčší tlak na dostupnosť 
a kvalitu bezpečnej a zabezpečenej vody. Budúci hospodársky rast nemôže byť trvalý, pokiaľ 
bude spojený s nepriaznivými environmentálnymi dosahmi na vodu.

Ako si počíname v Európskej únii? Súčasné právne predpisy v oblasti vôd poskytujú pevný 
rámec na udržateľné a účinné hospodárenie s vodou. Najmä rámcovú smernicu o vode, ktorá 
bola prijatá v roku 2000, možno považovať za míľnik európskeho vodného hospodárstva. 
Smernica, ktorá uplatňuje integrovaný prístup zameraný na hospodárenie s vodou na úrovni 
povodí, rozširuje rozsah pôsobnosti ochrany vody na všetky povrchové a podzemné vody 
a stanovuje cieľ pre udržateľnosť, podľa ktorého majú európske vodné útvary dosiahnuť do 
roku 2015 „dobrý stav“ z ekologického, chemického a kvantitatívneho hľadiska.

Tempo vykonávania rámcovej smernice o vode v európskych krajinách a regiónoch je však 
pomalé s veľmi rôznorodými výsledkami a už začína byť jasné, že významný počet vodných 
útvarov EÚ nedosiahne „dobrý stav“ do roku 2015, a to pre dlhodobé aj vznikajúce problémy.

Komisia v tejto situácii uskutočnila viacero hodnotení stavu vôd v EÚ. Tento proces povedie 
k vytvoreniu koncepcie na ochranu európskych vodných zdrojov, ktorá má byť uverejnená 
v novembri 2012. Z hľadiska vody pôjde o míľnik v pláne na účinné využívanie zdrojov 
v rámci stratégie Európa 2020, bude však hybnou silou politiky v dlhodobejšom horizonte až do 
roku 2050.

Spravodajca oceňuje iniciatívu Komisie a domnieva sa, že Európsky parlament musí zásadným 
spôsobom prispieť k procesu formovania budúceho smerovania európskeho vodného 
hospodárstva prostredníctvom tejto koncepcie. Najúčinnejšou cestou vpred je sústrediť sa na 
vykonávanie, zámerom tejto správy je preto analýza súčasného stavu vykonávania právnych 
predpisov EÚ v oblasti vôd v členských štátoch s poukázaním na jeho úspechy, ako aj na hlavné 
problémy, ktoré treba prekonať na jeho zlepšenie. Správa zároveň určuje dôležité medzery 
politiky, ktoré bude treba prekonať novými právnymi predpismi. 

Hlavné zistenia správy sú zhrnuté v nasledujúcich bodoch: 

 Ďalší dôraz treba klásť na regionálny rozmer. Európa ako celok odoberá len asi 13 % 
všetkej vody, ktorú má k dispozícii, zemepisné rozdelenie zdrojov je však veľmi 
nerovnomerné a mnoho európskych krajín a regiónov trpí veľkým nedostatkom vody. 
Neexistuje žiadne univerzálne riešenie pre všetkých. Treba posilniť regionálny a miestny 
rozmer, miestnych účastníkov a miestne spoločenstvá treba zapojiť do procesu účasti na 
všetkých stupňoch tvorby a vykonávania politík a Komisia by mala podporovať 
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budovanie kapacít a vypracovať jasné usmernenia na vykonávanie.

 Potrebné sú spoľahlivé údaje, najmä o množstve vody. Fragmentárnosť dostupných 
údajov, najmä o kvalite vody, sa znížila vďaka súčasnej politike, stále však pretrvávajú 
veľké medzery v poznatkoch o dostupnosti vody. Prvoradé je stanoviť, koľko vody do 
povodia priteká, koľko z neho odteká a koľko odoberajú jednotlivé odvetvia, a posilniť 
informačný systém o vode pre Európu. Treba vypracovať nové kľúčové indikátory. Tie by 
mali prihliadať na ekosystémové služby s podporou vody a mali by sa využiť na 
stanovenie merateľných cieľov, najmä na účinné využívanie vody.

 Otázka vody by sa mala presadzovať vo všetkých oblastiach politík. Na dosiahnutie 
funkčného „zeleného“ hospodárstva treba všetky oblasti politík nechať „zmodrieť“. Ciele 
týkajúce sa vody treba začleniť do všetkých úrovní právnych predpisov na európskej, 
vnútroštátnej a regionálnej úrovni. Okrem toho je dôležité usilovať sa o lepšie zosúladenie 
a harmonizáciu rôznych legislatívnych nástrojov, napríklad prostredníctvom odstránenia 
súčasných nezrovnalostí medzi rámcovou smernicou o vode, smernicou o dusičnanoch, 
nariadením REACH, ako aj programom Natura 2000.

 Ochrana vody si vyžaduje komplexný prístup. Ochranu vodných zdrojov, s osobitným 
odkazom na pitnú vodu, treba riešiť z globálneho hľadiska s prihliadnutím na všetky 
ekosystémové služby s podporou vody. Zásadný význam má kontrola znečistenia pri 
zdroji, aby sa zabránilo prieniku nebezpečných látok do životného prostredia a aby sa 
znížila záťaž spojená s čistením odpadových vôd. Politiky na zmiernenie zmeny klímy 
a na prispôsobenie sa zmene klímy musia vždy prihliadať na dosah na vodné zdroje a EÚ 
by mala prijať komplexný prístup na riešenie nedostatku vody a súch.

 Môže a mala by sa dosiahnuť veľká účinnosť využívania vodných zdrojov. Účinnosť 
využívania zdrojov je pilotnou iniciatívou stratégie Európa 2020 a účinnosť využívania 
vodných zdrojov zohráva v tejto stratégii ústrednú úlohu. Množstvo a kvalita vody sú 
okrem toho neoddeliteľne spojené. Kľúčový je napríklad vzťah medzi energiou a vodou. 
Podľa nedávnej štúdie, ktorú si vyžiadal Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie 
a bezpečnosť potravín, predstavuje energetické odvetvie asi 45 % odberu vody v EÚ 
a výroba energie môže mať vplyv na kvalitu vody, a naopak, energia sa používa na úpravu 
vody. Treba zabezpečiť, aby rastúci dopyt po energii nevyvinul neudržateľný tlak na 
vodné zdroje. Nové metódy a postupy zavlažovania spojené s poradenstvom pre 
poľnohospodárov môžu navyše zlepšiť účinnosť využívania vody v poľnohospodárstve, 
ktoré je ďalším veľkým odberateľom s asi 33 % využitej vody (a ktorého podiel môže 
v niektorých regiónoch južnej Európy dosiahnuť až 80 %). Meranie a ekodizajn môžu 
podporovať účinnosť v oblasti verejných vodovodov a priemyslu.

 Opätovné použitie a recyklácia by mali byť predmetom právnych predpisov EÚ. Najmä 
v regiónoch s nedostatkom vody môže byť opätovné používanie vody na účely 
zavlažovania a v domácnostiach dôležitým nástrojom na dosiahnutie bezpečnosti dodávok 
vody. Legislatívny rámec by mal výslovne riešiť recykláciu vody s prihliadnutím na 
technický pokrok, ktorý umožňuje účinné sledovanie kvality recyklovanej vody.

 Viac by sa mali podporovať výskum a inovácie. Komisia a členské štáty by mali zabezpečiť 
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dostatočné finančné prostriedky na výskumné projekty týkajúce sa systémov dažďovej 
vody, technológií merania, metód na sledovanie a odstraňovanie chemických a biologických 
znečisťujúcich látok, buď rozptýlených alebo pri zdroji, ako aj technológií na úsporu 
a účinné využívanie vody v mestských a vidieckych oblastiach. Pripravované európske 
partnerstvo v oblasti inovácií týkajúce sa vody by mali všetci účastníci podporovať ako 
ideálny nástroj na sústredenie úsilia na inovácie. 

 Na dosiahnutie cieľov v oblasti vôd sú dôležité hospodárske nástroje, a to najmä v časoch 
finančnej krízy. Už v rámcovej smernici o vode existuje zámer dosiahnuť správnu cenu, 
ale na zahrnutie plnej návratnosti nákladov a uplatňovanie zásady, že platí znečisťovateľ 
a používateľ, sú potrebné transparentnejšie cenové režimy. V súvislosti s používaním 
vody na osobnú spotrebu by sa však pri určovaní sadzieb malo vždy prihliadať na sociálne 
otázky. 

 Posilniť by sa mal medzinárodný rozmer. Napriek oznámeniu skorého splnenia 
rozvojového cieľa tisícročia OSN týkajúceho sa bezpečnej pitnej vody viac ako 
800 miliónov ľudí stále používa nebezpečnú pitnú vodu a cieľ týkajúci sa základnej 
hygieny má k splneniu ešte ďaleko. Európa by mala posilniť svoje medzinárodné záväzky, 
najmä vzhľadom na nadchádzajúcu konferenciu Rio +20 o trvalo udržateľnom rozvoji.

Na záver treba povedať, že na riešenie súčasných a budúcich problémov v oblasti vôd, ktorým 
čelí náš kontinent, budú potrebné rozhodné opatrenia EÚ. Spravodajca vyzýva Komisiu, aby 
odporúčania týkajúce sa politík zahrnuté v tejto správe začlenila do formulovania koncepcie 
na ochranu európskych vodných zdrojov ako dôležitý príspevok k účinnejšej a lepšie 
integrovanej politike v oblasti vodného hospodárstva a rovnakým podmienkam na jej 
vykonávanie.


