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OTÁZKY TÝKAJÚCE SA SMERNICE Č. 91/271/EHS O ČISTENÍ KOMUNÁLNYCH 
ODPADOVÝCH VÔD

1. Čistenie komunálnych odpadových vôd (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
a Hiltrud Breyer)

Úplná implementácia právnych predpisov týkajúcich sa vody, ako napríklad smernice 
91/271/EHS o čistení komunálnych odpadových vôd (SČKOV), je predpokladom súladu 
s rámcovou smernicou o vode (RSV). Podľa správ členských štátov EÚ-15 dosiahla 
implementácia SČKOV v roku 2003 iba úroveň 81 %. Komisia podnikla v posledných rokoch 
právne kroky voči viacerým členským štátom.

Väčšine z 12 nových členských štátov bolo poskytnuté prechodné obdobie do roku 2015 
s cieľom zladiť svoju legislatívu s SČKOV. Zdá sa však, že viaceré z nich nie sú ochotné 
splniť požiadavky SČKOV do uvedeného obdobia z dôvodu nedostatku politickej vôle na 
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zabezpečenie dostatočných finančných prostriedkov. Zdá sa, že niektoré z týchto členských 
štátov preto požadujú revíziu tejto smernice z dôvodu lepšej regulácie. 

Dokedy bude EÚ-15, podľa predpokladu Komisie, v plnom súlade s SČKOV? V ktorých 
prípadoch podnikne Komisia kroky podľa článku 228 proti tým členským štátom EÚ-15, 
ktoré podľa ESD nie sú v súlade s SČKOV? Bude Komisia odolávať výzvam členských 
štátov v súvislosti s revíziou SČKOV? Aké kroky podnikne na zabezpečenie úplnej 
implementácie SČKOV v EÚ-12 do roku 2015?

2. Otázka týkajúca sa implementácie článku 5 smernice 91/271/ES zo strany Grécka
(Evangelia Tzampazi)

Článok 5 smernice 91/271/ES, ktorá sa týka čistenia komunálnych odpadových vôd, 
stanovuje, že členské štáty majú vymedziť citlivé oblasti na ich území a zabezpečiť, že 
komunálne odpadové vody vstupujúce do zberných systémov prejdú pred vypustením 
v citlivých oblastiach náročnejším čistením s cieľom zabrániť škodám na životnom prostredí. 
Ako uvádza oznámenie Komisie v tejto veci, začalo sa voči Grécku konanie o porušení 
z dôvodu neuskutočnenia požadovaných opatrení.

Môže Komisia v súvislosti s hore uvedenými skutočnosťami oznámiť:
Ako sa vyvíja uvedený prípad?
Aké kroky hodlá podniknúť na zabezpečenie toho, aby sa smernica 91/271/ES správne 
implementovala a aby sa citlivé oblasti ochránili pred nedostatočne očistenými komunálnymi 
odpadovými vodami?

OTÁZKY TÝKAJÚCE SA RÁMCOVEJ SMERNICE 2000/60/ES V OBLASTI VODNÉHO 
HOSPODÁRSTVA

3. Prvá fáza implementácie rámcovej smernice o vode (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin a Hiltrud Breyer)

Oznámenie Komisie KOM(2007)0128 z 22. marca 2007 dáva jasný obraz o prvej fáze 
implementácie rámcovej smernice o vode (RSV). V tomto oznámení Komisia poukázala na 
„19 členských štátov s vážnymi nedostatkami, pokiaľ ide o články 4, 9 alebo 14“, pričom 
„väčšina ostatných členských štátov netransponovala RSV v úplnom súlade“.

Článok 4 ustanovuje environmentálne ciele, článok 9 sa zaoberá úhradou nákladov za 
vodohospodárske služby a článok 14 sa týka informovania verejnosti a konzultácií s 
verejnosťou, čo predstavuje základné prvky RSV. 

Navyše Komisia zistila, že na základe súčasných údajov v priemere viac ako 60 % útvarov 
povrchovej vody v EÚ buď nedokáže splniť environmentálne ciele RSV, alebo o nich niet 
dostatok údajov na zhodnotenie rizika. 

Komisia konštatuje, že „bude riešiť tieto negatívne zistenia s najvyššou prioritou“.
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Ktoré členské štáty, ak vôbec daktoré, podnikli primerané kroky na odstránenie svojich 
nedostatkov v súvislosti s oznámením Komisie? Aké kroky „s najvyššou prioritou“ podnikla 
Komisia od marca 2007, aby zabezpečila, že členské štáty čo najskôr dosiahnu súlad s RSV 
a splnia environmentálne ciele do roku 2015?

4. Uplatňovanie článku 4 ods. 7 RSV (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin a Hiltrud 
Breyer)

Článok 4 ods. 7 RSV stanovuje, že za určitých podmienok členské štáty neporušia RSV, aj 
keď nedosiahnu dobrý stav podzemnej vody, dobrý ekologický stav, alebo keď sa im nepodarí 
zabrániť zhoršeniu stavu vody. 

Ktoré členské štáty dôkladne transponovali článok 4 ods. 7? Domnieva sa Komisia, že členské 
štáty, ktoré sa rozhodli alebo sa chystajú rozhodnúť pre tento článok, splnili alebo splnia 
všetky v ňom uvedené podmienky? Aké kroky podnikne Komisia voči tým členským štátom, 
ktoré netransponovali alebo dôkladne netransponovali článok 4 ods. 7 a predsa plánujú nový 
rozvoj infraštruktúry?

5. Súlad finančných prostriedkov Spoločenstva na infraštruktúru s RSV (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin a Hiltrud Breyer)

Vzhľadom na dokument Komisie s názvom „Pozitívny vplyv štrukturálnych fondov 
a Kohézneho fondu na vodu“ z februára 2006 musí byť pomoc z fondov v súlade s politikou 
vodného hospodárstva. 

Dostali sme však informácie o tom, že finančné prostriedky Spoločenstva na rozličné 
projekty, ako napríklad hrádze, priehrady alebo vodné elektrárne, sú v rozpore s RSV, pretože 
nie sú splnené podmienky stanovené v článku 4 ods. 7, ktorý pripúšťa nesplnenie určitých 
požiadaviek. 

Uvedomuje si Komisia, že finančné prostriedky Spoločenstva sa vynakladajú na rozsiahle 
projekty, ktoré porušujú právne predpisy Spoločenstva o vode? Aké kroky hodlá Komisia 
podniknúť na zabezpečenie toho, aby výdavky v rámci štrukturálnych fondov a Kohézneho 
fondu spĺňali právne požiadavky RSV?

6. Odstraňovanie hlavných nedostatkov (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
a Hiltrud Breyer)

Vzhľadom na oznámenie Komisie o prvej fáze implementácie rámcovej smernice o vode 
200/60/ES (RSV) existujú vážne nedostatky v súvislosti s vnútroštátnymi systémami 
ekologického hodnotenia a klasifikácie, najmä v dôležitom medzikalibračnom porovnaní. 
Toto vážne poškodzuje dôveryhodnosť RSV. 

Navyše oznámenie poukázalo na to, že metodika a prístupy v niektorých kľúčových otázkach 
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(ako identifikácia výrazne zmenených útvarov vody, kritéria na hodnotenie rizika alebo 
určovanie kvantitatívneho stavu podzemnej vody) si vyžadujú zlepšenie.

Napokon konštatuje, že treba výrazne zmenšiť existujúci nedostatok údajov a nedostatky 
v analýze článku 5 (charakteristiky oblasti povodia, preskúmanie vplyvov ľudskej činnosti na 
životné prostredie a ekonomická analýza využívania vôd).

Nazdáva sa Komisia, že členské štáty a) si uvedomujú tieto nedostatky a b)podnikajú 
dostatočné kroky na ich odstránenie? Aké kroky podnikne Komisia na pomoc pri 
odstraňovaní týchto nedostatkov a bude konanie o porušení súčasťou týchto krokov?

7. Vývoj v nových členských štátoch (Richard Seeber)

Aký je najnovší vývoj v súvislosti s rámcovou smernicou o vode v nových členských štátoch? 
Aké účinky zavedenia oceňovania možno pozorovať v nových členských štátoch?

8. Vplyv demografických zmien (Richard Seeber)

Nachádzame sa v situácii rastúcich demografických výziev. Aké dlhodobé účinky bude mať 
zmena demografickej štruktúry na ďalšiu implementáciu rámcovej smernice o vode, najmä 
v súvislosti s účasťou verejnosti?


	692341sk.doc

