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OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE SMĚRNICE 91/271/EHS O ČIŠTĚNÍ MĚSTSKÝCH 
ODPADNÍCH VOD

1. Čištění městských odpadních vod (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin a Hiltrud 
Breyer)

Úplné uplatňování právních předpisů souvisejících s vodou, například směrnice 91/271/EHS 
o čištění městských odpadních vod, je podmínkou shody s rámcovou směrnicí o vodě. V roce 
2003 hlásily členské státy v rámci EU-15 pouze 81% provádění směrnice o čištění městských 
odpadních vod. Komise podnikla v posledních letech právní opatření proti několika členským 
státům.
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Většina z 12 nových členských států využívá k dosažení shody se směrnicí o čištění 
městských odpadních vod přechodných období do roku 2015. Zdá se však být již zřejmé, že 
se několik z nich dosud zdráhá plnit povinnosti podle směrnice o čištění městských odpadních 
vod, neboť nemá dostatečnou politickou vůli zajistit nezbytné finanční prostředky. Zdá se, že 
některé z těchto členských států proto požadují revizi této směrnice ve jménu „lepší právní 
úpravy“.

Kdy očekává Komise úplnou shodu EU-15 se směrnicí o čištění městských odpadních vod? 
V kterých případech podnikne Komise opatření podle článku 228 proti členským státům EU-
15, o nichž Evropský soudní dvůr zjistil, že neplní směrnici o čištění městských odpadních 
vod? Bude se Komise bránit požadavkům členských států na revizi této směrnice? Jaká 
opatření podnikne k zajištění úplného uplatňování této směrnice ve státech EU-12 do roku 
2015?

2. Otázka týkající se uplatňování článku 5 směrnice 91/271/ES ze strany Řecka
(Evangelia Tzampazi)

Článek 5 směrnice 91/271/ES o čištění městských odpadních vod stanoví, že členské státy 
určují citlivé oblasti na svém území a zajišťují, že městské odpadní vody, které se dostávají do 
kanalizačního systému, musí před vypuštěním do citlivých oblastí podstoupit důkladnější 
čištění, aby se zabránilo poškození přírodního prostředí. Jak naznačuje sdělení Komise v této 
záležitosti, bylo proti Řecku zahájeno řízení o porušení povinnosti, protože nepřijalo 
požadovaná opatření.

S ohledem na výše uvedené Komise sdělí:
Jak se vyvíjí dotčený případ?
Jaká opatření zamýšlí přijmout, aby zajistila správné uplatňování směrnice 91/271/ES a citlivé 
oblasti byly chráněny před nedostatečně vyčištěnými městskými odpadními vodami?

OTÁZKY TÝKAJÍCÍ SE RÁMCOVÉ SMĚRNICE O VODĚ 2000/60/ES

3. První fáze uplatňování rámcové směrnice o vodě (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin a Hiltrud Breyer)

Sdělení Komise KOM(2007)0128 ze dne 22. března 2007 podává průkazný popis první fáze 
uplatňování rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES. V tomto sdělení Komise určuje „19 
členských států, které mají vážné nedostatky, pokud jde o články 4, 9 nebo 14“, a zjišťuje, že 
„ve většině ostatních členských států neproběhlo provedení rámcové směrnice o vodě 
v naprostém souladu“.

Článek 4 stanoví environmentální cíle, článek 9 se zabývá návratností nákladů na 
vodohospodářské služby a článek 14 se týká informování veřejnosti a konzultací, čímž 
představují základní prvky této směrnice.

Dále Komise zjistila, že v průměru více než 60 % všech útvarů povrchových vod v EU buď 
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hrozí, že do roku 2015 nesplní environmentální cíle rámcové směrnice o vodě založené na 
současných údajích, nebo mají nedostatečné údaje k posouzení tohoto rizika.

Komise konstatuje, že pro ni „bude zkoumání těchto negativních zjištění nejvyšší prioritou.“

Které členské státy, pokud nějaké, přijaly vhodná opatření k nápravě nesouladu podle sdělení 
Komise? Jaké opatření „nejvyšší priority“ podnikla Komise od března 2007, aby zajistila, že 
členské státy dosáhnou co nejdříve souladu s rámcovou směrnicí o vodě a do roku 2015 splní 
environmentální cíle?

4. Použití čl. 4 odst. 7 rámcové směrnice o vodě (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
a Hiltrud Breyer)

Čl. 4 odst. 7 rámcové směrnice o vodě stanoví, že za určitých podmínek nedochází ze strany 
členských států k porušení této směrnice, i když se jim nepodaří dosáhnout např. dobrého 
stavu podzemních vod, dobrého ekologického stavu nebo jsou neúspěšné při prevenci 
zhoršování stavu vody.

Které členské státy provádí čl. 4 odst. 7 řádně? Domnívá se Komise, že členské státy, které se 
uchýlily k použití tohoto článku nebo tak pravděpodobně učiní, splnily nebo splní všechny 
jeho podmínky? Jaká opatření přijme Komise proti těm členským státům, jež neprovádějí 
vůbec nebo řádně čl. 4 odst. 7 a přesto plánují budování nové infrastruktury?

5. Soulad financování infrastruktury ze strany Společenství s rámcovou směrnicí o vodě 
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin a Hiltrud Breyer)

Podle dokumentu Komise Strukturální fondy a Fond soudržnosti přínosnější pro vodu 
(Making the Structural and Cohesion Funds Water-Positive) z února 2006 musí být podpora 
z fondů v souladu s vodní politikou.

Obdrželi jsme však informace, že Společenství financuje různé projekty, například výstavbu 
hrází, přehrad a vodních elektráren, které porušují rámcovou směrnici o vodě, a to do té míry, 
že nejsou plněny podmínky čl. 4 odst. 7, jež by umožňovaly nesplnit určité povinnosti.

Je si Komise vědoma, že finanční prostředky Společenství směřují do významných projektů, 
které by mohly porušovat právní předpisy Společenství o vodě? Jaké opatření zamýšlí Komise 
přijmout, aby zajistila, že výdaje v rámci strukturálních fondů a Fondu soudržnosti budou 
plnit právní požadavky rámcové směrnice o vodě?

6. Náprava závažných nedostatků (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin a Hiltrud 
Breyer)

Podle sdělení Komise o první fázi uplatňování rámcové směrnice o vodě 2000/60/ES existují 
závažné nedostatky ohledně vnitrostátních systémů ekologického posuzování a klasifikace, 
zejména pokud se týká klíčového mezikalibračního porovnání. To silně narušuje věrohodnost 
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rámcové směrnice o vodě.

Kromě toho se ve sdělení došlo k závěru, že metodologie a přístupy k některým klíčovým 
otázkám (jako například označení výrazně změněných vodních útvarů, kritéria pro posouzení 
rizik nebo pro řešení kvantitativního stavu podzemní vody) vyžadují zlepšení.

Závěrem se konstatuje, že je třeba výrazně snížit stávající mezery a nedostatky v údajích 
analýzy podle článku 5 (vlastnosti povodí, environmentální posouzení dopadů lidských 
činností a ekonomická analýza užívání vody).

Domnívá se Komise, že členské státy a) uznávají tyto nedostatky a b) přijmou opatření, která 
budou dostatečná k jejich nápravě? Jaké opatření Komise přijme za účelem pomoci při 
nápravě těchto nedostatků a budou součástí těchto opatření řízení o porušení povinnosti?

7. Vývoj v nových členských státech (Richard Seeber)

Jaký je nejnovější vývoj ohledně rámcové směrnice o vodě v nových členských státech; jaké 
dopady zavedení cen budou zaznamenány v nových členských státech?

8. Dopad demografických změn (Richard Seeber)

Nacházíme se v situaci, kdy dochází k nárůstu demografických výzev. Jaký dlouhodobý 
dopad budou mít změny v demografických strukturách na budoucí uplatňování rámcové 
směrnice o vodě, především pokud se týká účasti veřejnosti?
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