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Kvalita vody v Dunaji: malé zlepšení kvůli „nedostatečně 
ambiciózním“ plánům povodí, říkají auditoři EU 

Navzdory tomu, že členské státy v povodí Dunaje uplatňují rámcovou směrnici o vodě již od roku 2004, se podle 
nové zprávy Evropského účetního dvora kvalita vody v řece zlepšila jen málo. Auditoři uvádějí jako hlavní důvod 
malého pokroku „nedostatečně ambiciózní“ plány zemí. Audit se zaměřil na čtyři země v povodí Dunaje: Českou 
republiku, Maďarsko, Rumunsko a Slovensko. 

„Vodní politika EU by měla zajistit dostatečné množství kvalitní vody pro potřeby lidí i pro životní prostředí,“ řekl 
George Pufan, člen Evropského účetního dvora odpovědný za tuto zprávu. „Aby tomu tak v povodí Dunaje bylo, musí 
členské státy své úsilí zintenzívnit.“ 

V letech 2007 až 2013 poskytl Evropský fond pro regionální rozvoj / Fond soudržnosti členským státům v povodí 
Dunaje 6,35 miliardy EUR na čištění odpadních vod. Ve stejném období poskytl Evropský zemědělský fond pro rozvoj 
venkova 6,39 miliardy EU na kompenzace zemědělcům, kteří plní agroenvironmentální závazky. 

Plánům povodí členských států z roku 2009 chyběly ambice. Auditoři upozornili na špatné cílení opatření pro vodní 
útvary s nedostatečnou kvalitou vody. Příčinou byly především nedostatky v monitorovacích systémech, v jejichž 
důsledku nebyly k dispozici údaje o typu a zdrojích znečištění, kvůli kterým vodní útvary nesplňují parametry 
stanovené předpisy. Členské státy navíc bez dostatečného zdůvodnění zprostily významný počet vodních útvarů 
povinnosti dosáhnout dobrého stavu kvality vody do stanovené lhůty.  

Při zavádění směrnice o čištění odpadních vod docházelo ke zpožděním, zatímco směrnice o dusičnanech (zaměřené 
na omezování emisí dusíku) se plně nevyužívala. Dále nebyly identifikovány čistírny odpadních vod a průmyslová 
zařízení, pro něž je nutno stanovit zvláštní emisní limity. Dodatečná opatření v oblasti zemědělství byla méně účinná, 
protože byla převážně dobrovolná.   

Auditoři vyslovili řadu doporučení určených jak členským státům, tak Evropské komisi.  

Členské státy by měly: 

• zlepšit své systémy pro monitorování a diagnostiku znečištění vody; 
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• v souvislosti s udělenými výjimkami uvádět jasná a platná odůvodnění; 
• určit nákladově efektivní opatření, na něž se zaměří; 
• zavážit zavedení poplatků a daní odrazujících od produkce emisí. 

 

Komise by měla: 

• poskytnout pokyny pro diferencované vykazování pokroku; 
• prověřit závazná kritéria pro kontroly čistíren městských odpadních vod prováděné členskými státy; 
• zvážit omezení množství fosforu aplikovaného do půdy; 
• poskytnout pokyny k možným metodám vymáhání nákladů v oblasti difúzního znečištění (znečištění, jehož 

příčinou jsou různé činnosti). V současné době se zásada „znečišťovatel platí“ na difúzní znečištění ze 
zemědělství uplatňuje jen zčásti.  
 

 Komise a členské státy by společně vyhodnotit účinnost mechanismů prosazování práva v zemědělství. 

 

Poznámky pro redaktory: 

„Povodí Dunaje II: kvalita vody“ je druhou zprávou o povodí Dunaje, kterou Evropský účetní dvůr vydává. Na základě 
rámcové směrnice o vodě v ní hodnotí kvalitu vodu v povodí Dunaje a zohledňuje přitom řadu faktorů. První zpráva 
„Financování EU určené na čistírny městských odpadních vod v povodí Dunaje: Je třeba vyvinout další úsilí, aby 
členské státy mohly splnit cíle politiky EU v oblasti odpadních vod“ byla vydána v červenci 2015. 

Vody v Evropě jsou zasaženy znečištěním organickými látkami i živinami, jakož i znečištěním, které způsobují chemické 
látky. Znečištění vody pochází z různých zdrojů, jako jsou domácnosti, průmyslová zařízení a zemědělství. Rámcová 
směrnice o vodě z roku 2000 harmonizovala již existující právní předpisy EU v oblasti vodní politiky. Směrnice zavedla 
plán povodí jako klíčový nástroj provádění. První plány měly být vypracovány v roce 2009 a aktualizovány v prosinci 
2015. Tyto plány musí uvádět informace týkající se kvality vod různých vodních útvarů, příčiny nedosažení dobrého 
ekologického a chemického stavu a případná nutná nápravná opatření. 

 

Zvláštní zpráva č. 23/2015: „Kvalita vod v povodí Dunaje: provádění rámcové směrnice o vodě zaznamenalo 
určitý pokrok, ještě však není dovršeno“ je nyní k dispozici v angličtině (další jazykové verze budou následovat).  

 


