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NÁVRHY

Výbor pre petície vyzýva Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby ako gestorský výbor zaradil do návrhu uznesenia, ktorý prijme, tieto návrhy:

1. vyhlasuje, že voda je pre ľudstvo spoločný zdroj a verejný statok, preto by nemala byť 
zdrojom zisku a prístup k vode by mal predstavovať základné a všeobecné právo; 
zdôrazňuje, že udržateľné využívanie vôd je z hľadiska ochrany životného prostredia aj 
z hľadiska zdravia nevyhnutnosť, ktorá zohráva zásadnú úlohu v regulačnom cykle klímy; 
opakuje, že „vodné hospodárstvo by nemalo spadať pod pravidlá vnútorného trhu“ 
(uznesenie EP P5_TA (2004)0183), a vyzýva Európsku komisiu na revíziu príslušnej 
legislatívy, najmä pokiaľ ide o verejné obstarávanie a koncesie, aby sa zaručila verejná 
zodpovednosť a správa vodných zdrojov a vodárenských zariadení;  

2. vyjadruje znepokojenie, že rovnováha medzi dopytom po vode a prístupnými zdrojmi 
dosiahla v mnohých regiónoch Európy kritickú úroveň a že zmena klímy by túto situáciu 
mohla ešte zhoršiť; v súčasnosti sú nedostatkom vody trvalo zasiahnuté celé oblasti 
niektorých členských štátov; 

3. berie na vedomie, že rámcová smernica o vode stanovuje rozsah ochrany všetkých vôd 
v EÚ – podzemných a povrchových vôd, jazier, riek a pobrežných vôd – a cieľ dosiahnuť 
„dobrý ekologický a chemický stav“ do roku 2015;

4. vyjadruje znepokojenie nad tým, že v oblasti súčasného vykonávania rámcovej smernice 
o vode je naďalej veľkým problémom neúčinné uplatňovanie a presadzovanie; aktuálny 
stav vykonávania ukazuje, že niektoré členské štáty zaostávajú za stanoveným termínom, 
ochrana vôd EÚ nie je vôbec prijateľná a ciele ostatných politík EÚ vrátane priemyslu, 
poľnohospodárstva a dopravy sú často v otvorenom protiklade s cieľmi ochrany vôd; 

5. domnieva sa, že odpadová voda z mestských zdrojov predstavuje jeden z najzásadnejších 
vplyvov znečistenia vodného prostredia a že úspešné vykonávanie smernice o spracovaní 
mestskej odpadovej vody má významný dosah na kvalitu vôd vo všetkých členských 
štátoch a tiež na úspešné vykonávanie rámcovej smernice o vode;

6. konštatuje, že napriek pokroku pri vykonávaní smernice o spracovaní mestskej odpadovej 
vody naďalej existujú medzery týkajúce sa mier súladu stokových sústav a/alebo 
zaobchádzania s odpadovou vodou; žiada Komisiu, aby poskytla väčšiu podporu pri 
financovaní zariadení na úpravu odpadových vôd a infraštruktúry stokových sústav v EÚ;

7. konštatuje tiež, že od roku 1988 boli predmetom petícií adresovaných Výboru pre petície 
v rámci sťažností týkajúcich sa životného prostredia v 589 prípadoch, niekedy 
spolupodpísaných viacerými signatármi (pozri petíciu č. 0784/2007 spolupodpísanú 2 036 
signatármi), obavy o kvalitu a kvantitu vody v členských štátoch (Španielsko 166, Spojené 
kráľovstvo 129, Nemecko 97, Taliansko 60, Francúzsko 55, Grécko 34, Holandsko 16, 
Portugalsko 16, Poľsko 4, Rumunsko 4, Fínsko 3, Bulharsko 2, Maďarsko 2 
a Slovinsko 1); považuje tieto petície za dôkaz, že problémy súvisiace s vodou sú pre 
európskych občanov značne závažné;
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8. upozorňuje členské štáty na ich povinnosti vyplývajúce z rámcovej smernice o vode –
dosiahnuť do roku 2015 dobrý stav vôd a vyzýva členské štáty a Komisiu, aby prijali 
všetky potrebné opatrenia a poskytli dostatočné financovanie a technickú pomoc na 
dosiahnutie týchto cieľov v oblasti kvality vôd; domnieva sa, že účasť občanov, 
environmentálnych MVO a občianskej spoločnosti je pre úspešné vykonávanie rámcovej 
smernice o vode a celkové udržateľné environmentálne riadenie zásadná;

9 vyzýva Európsku komisiu, aby bola pri svojich vyšetrovaniach rozhodnejšia, to znamená 
oveľa aktívnejšia a menej zmierlivá; 

10. upriamuje pozornosť na existenciu určitých činností, ktoré kritizujú predkladatelia petícií, 
vrátane skládok odpadu, poľnohospodárstva a priemyslu s veľkým vplyvom na životné 
prostredie a ľudské zdravie a s dosahom na nepriaznivú kvalitu vôd; vyzýva preto, aby sa 
upustilo od dotácií, ktoré bránia iniciatívam na účinné vodné hospodárstvo a vyvolávajú 
plytvanie, a aby sa uvoľnili finančné prostriedky určené na cielené dotácie – najmä pre 
chudobných obyvateľov a obyvateľstvo na vidieku – s cieľom vytvoriť prístup k vode pre 
všetkých;

11. s poľutovaním konštatuje, že v návrhu Európskej komisie, ktorým sa mení a dopĺňa 
rámcová smernica o vode (KOM(2011)0876), sa pridáva iba 15 nových chemických látok 
zo zoznamu 2 000 potenciálne nebezpečných látok, ktoré by sa mali sledovať a ich obsah 
by sa mal znižovať, a nestanovujú sa jasné termíny na ukončenie používania 
najnebezpečnejších chemikálií napriek výslovným právnym požiadavkám schváleným už 
v roku 2000; vyzýva preto Výbor pre životné prostredie, verejné zdravie a bezpečnosť 
potravín, aby vo svojom odporúčaní Komisii venoval osobitnú pozornosť uvedeným 
prioritným látkam, ktoré predkladatelia petícií veľmi často označujú ako „toxický 
a rádioaktívny odpad“, vzhľadom na to, aké riziko pre ľudské zdravie spôsobujú vo forme 
znečisťujúcich látok vo vode;

12. zároveň žiada Komisiu a členské štáty, aby zlepšili monitorovanie a predkladanie správ, 
pokiaľ ide o chemické znečisťujúce látky vo vode, a tiež mechanizmy na získavanie 
lepších informácií o koncentráciách ďalších znečisťujúcich látok, monitorovanie ktorých 
sa v budúcnosti môže na úrovni EÚ preukázať ako potrebné;

13. konštatuje, že znečistenie hnojivami je stále závažný problém, eutrofizácia naďalej 
predstavuje zásah do biodiverzity a narúša cenné ekosystémové služby a zistený stav živín 
pravdepodobne prispeje k neúspechu, ktorý sa v úsilí o dosiahnutie dobrého stavu 
povrchovej vody do roku 2015 očakáva vo viac než polovici prípadov; 

14. žiada Komisiu, aby v roku 2012 vytvorila a uverejnila plán, v ktorom stanoví odporúčania 
na zlepšenie účinnosti vodných zdrojov a využívania pôdy na základe vykonávania 
opatrení v rámci SPP na ochranu ekosystémov, vytvorenia prístupu na začlenenie 
problémov súvisiacich s vodami do všetkých politík a zlepšenia správy vodného 
hospodárstva, ako aj výskumu a zberu údajov; vyzýva tiež Komisiu, aby v roku 2012 
uverejnila koncepciu ochrany vôd v EÚ založenú na revízii vykonávania rámcovej 
smernice o vode a politiky EÚ týkajúcej sa sucha a nedostatku vody, ako aj na revízii 
politiky EÚ v oblasti prispôsobovania vo vzťahu k vodnému hospodárstvu;

15. vyzýva Komisiu a členské štáty na vytvorenie programov informovanosti o vodných 
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zdrojoch, aby medzi európskymi občanmi vznikla kultúra úsporného a účinného 
využívania vody. 


