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VANDENS APSAUGA IR VANDENTVARKA

Vanduo gyvybiškai būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai ir yra nepakeičiamas ekonomikos
išteklius. Jo apsauga ir valdymas siekia toliau nei valstybinės sienos. ES teisės aktai dėl
vandens pertvarkyti 2000 m. priėmus Vandens pagrindų direktyvą (VPD), kuria buvo sukurta
bendra paviršinio ir požeminio vandens valdymo ir apsaugos atsižvelgiant į atitinkamą upės
baseiną sistema. Vandens pagrindų direktyva papildyta su vandens kiekiu, kokybe ir tarša
susijusiais tarptautiniais susitarimais ir teisės aktais.

TEISINIS PAGRINDAS

Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo (SESV) 191–193 straipsniai.

LAIMĖJIMAI

A. Vandens pagrindų direktyva (VPD)
Priėmus Vandens pagrindų direktyvą (2000/60/EC), Europos vandens politika buvo
restruktūrizuota. Vandens pagrindų direktyva sukurta vidaus paviršinių vandenų, tarpinių
vandenų, pakrančių vandenų ir požeminio vandens apsaugos sistema siekiant užkirsti kelią
taršai ir ją sumažinti, skatinti tausiai naudoti vandenį, apsaugoti vandens aplinką, gerinti
vandens ekosistemų būklę ir mažinti potvynių bei sausrų poveikį. Išskyrus konkrečias
nukrypti leidžiančias nuostatas, taikant upių baseinų valdymo planus turi būti užtikrinta
gera visų vandenų aplinkos būklė. Iki šiol paskelbtose keturiose įgyvendinimo ataskaitose
(COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 ir COM(2015)0120) teigiama, kad
buvo padaryta itin didelė pažanga siekiant šio tikslo. Jo galutinė sėkmė priklausys nuo
valstybių narių ambicijų ir tvirto jų 2015 m. planų įgyvendinimo tokiu būdu, kurį galima
išmatuoti. 2007 m. Komisija pradėjo taikyti Europos vandens informacinę sistemą (angl. WISE),
priemonę, skirtą duomenims ir informacijai rinkti ir jais keistis ES lygiu, taip pat stebėti į
paviršinį vandenį išleistus arba vandens aplinkoje esančius teršalus.
Tačiau vis dar lieka kliūčių norint geriau apsaugoti Europos vandens išteklius. Šios kliūtys
nurodytos 2007 m. liepos 18 d. Komisijos komunikate „Vandens trūkumo ir sausrų problemos
Europos Sąjungoje sprendimas“ (COM(2007)0414). 2012 m. Komisija paskelbė Europos
vandens išteklių išsaugojimo metmenis (COM(2012)0673), kuriuose siekiama užtikrinti
pakankamą kokybiško visiems teisėtiems tikslams skirto vandens kiekį geriau įgyvendinant
galiojančią ES vandens politiką, integruojant vandens politikos tikslus į kitas politikos sritis
ir užtaisant dabartinės sistemos spragas. Paskutiniu klausimu Vandens metmenyse numatyta
valstybėse narėse nustatyti vandens sąskaitas ir vandens naudojimo efektyvumo planinius
rodiklius, taip pat parengti ES vandens pakartotinio naudojimo standartus.
1. Požeminis vanduo. Kadangi iš požeminio vandens gaunama 75 proc. ES geriamojo

vandens, pramonės, išmetamų atliekų ir žemės ūkio sukeliama tarša kelia didelį pavojų
sveikatai. Vandens pagrindų direktyva prisidedama prie požeminio vandens apsaugos

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:52012DC0670
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:LT:PDF
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nuo bet kokios formos taršos ir numatoma įsteigti požeminio vandens stebėjimo tinklus.
Direktyvoje 2006/118/EB dėl požeminio vandens apsaugos numatyti konkretūs tinkamos
cheminės būklės vertinimo kriterijai, ilgesnį laiką trunkančių teršimo didėjimo tendencijų
nustatymo kriterijai ir nustatyta, nuo kokio lygio reikia pradėti mažinti teršimo didėjimo
tendencijas. Tačiau visas teršalų ribas, išskyrus nitratų ir pesticidų, kurių ribos nustatytos
specialiais ES teisės aktais, nustato valstybės narės.

2. Geriamasis vanduo. Tarybos direktyvoje 98/83/EB nustatyti būtinieji žmonėms vartoti
skirto vandens kokybės standartai. Joje reikalaujama, kad valstybės narės nuolat stebėtų
žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, naudodamos mėginių ėmimo vietų metodą.
Valstybės narės gali numatyti papildomus reikalavimus savo teritorijai, bet tik, jeigu jais
galima pasiekti aukštesnių standartų. Direktyvoje taip pat reikalaujama, kad vartotojams
būtų reguliariai teikiama informacija. Be to, apie geriamo vandens kokybę Komisijai turi
būti pranešama kas trejus metus. Siekiant galiojančias nuostatas suderinti su Euratomo
Sutartimi, 2013 m. buvo patvirtinta Tarybos direktyva 2013/51/Euratomas, kuria nustatomi
plačiosios visuomenės sveikatos apsaugos reikalavimai, susiję su žmonėms vartoti
skirtame vandenyje esančiomis radioaktyviosiomis medžiagomis.

3. Maudyklų vanduo. 2006 m. vasario mėn. Komisija patvirtino Direktyvą 2006/7/EB
(Maudyklų vandens direktyva), kuria siekiama didesnės visuomenės sveikatos ir aplinkos
apsaugos nustatant maudyklų vandens stebėjimo ir klasifikavimo (į keturias kategorijas)
nuostatas ir kuri integruojama į Vandens pagrindų direktyvą. Joje taip pat numatytas
išsamus visuomenės informavimas, todėl 2011 m. Komisija patvirtino sprendimą, kuriuo
nustatomi simboliai, kuriais visuomenei nurodoma maudyklų vandens klasifikacija ir
maudyklos, kuriose maudytis draudžiama (2011/321/ES). Kasmet Komisija ir Europos
aplinkos agentūra (EAA) skelbia apibendrinamąją maudyklų vandens kokybės ataskaitą.

4. Miesto nuotekų valymas (MNV). Direktyva 91/271/EEC (kuri iš dalies pakeista Direktyva
98/15/EB) dėl miesto nuotekų valymo (MNV direktyva) siekiama apsaugoti aplinką nuo
neigiamo miesto nuotekų ir pramoninių nuotekų poveikio. Direktyvoje nustatyti būtiniausi
miesto nuotekų surinkimo, valymo bei išleidimo standartai ir grafikai, įvedama nuotekų
dumblo šalinimo kontrolė ir reikalaujama palaipsniui nutraukti nuotekų dumblo šalinimą į
jūrą. 2016 m. aštuntoje MNV direktyvos įgyvendinimo ataskaitoje daroma išvada, kad 15-
oje senųjų ES valstybių narių (ES 15) buvo pasiekti aukšti atitikties reikalavimų laikymosi
rodikliai. Naujose valstybėse narėse (ES 13) tebesama didelių atitikties reikalavimų
laikymosi spragų, ypač susijusių su nuotekų valymu. Siekiant, kad per pagrįstą laikotarpį
būtų visapusiškai užtikrinta atitiktis reikalavimams, reikia imtis tvirtesnių veiksmų ir
didinti investicijas. Septintojoje aplinkosaugos veiksmų programoje ir Europos vandens
išteklių išsaugojimo metmenyse pabrėžiama, kaip svarbu surinkti ir valyti miesto nuotekas.

5. Kovos su chemine paviršinio vandens tarša strategijos. Praėjusio šimtmečio aštuntojo
ir devintojo dešimtmečių teisės aktuose nustatytų kovos su paviršinio vandens chemine
tarša priemonių galiojimas baigėsi 2012 m. pabaigoje ir jas pakeitė Vandens pagrindų
direktyvos nuostatos. Pagal jas visų pirma reikalaujama nustatyti prioritetinių medžiagų,
ES lygiu keliančių nemažą riziką vandens aplinkai arba per ją persiduodančių, sąrašą,
taip pat nurodyti pavojingąsias medžiagas. Direktyvoje 2008/105/EB (Aplinkos kokybės
standartų direktyva), kuria keičiamas Komisijos sprendimas 2455/2001/EB, nustatytos
33 prioritetinių medžiagų ir 8 kitų teršalų koncentracijos paviršiniame vandenyje ribinės
vertės. Ją iš dalies keičiančia Direktyva 2013/39/ES į galiojantį sąrašą įtraukta 12
naujų medžiagų ir numatyta Komisijos pareiga sudaryti papildomą medžiagų, kurias

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0083&qid=1467037204404&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013L0051&qid=1467037412741&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0007&qid=1467039602071&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:31998L0015&qid=1467099179670&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:LT:PDF
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reikia stebėti visose valstybėse narėse, sąrašą (stebėjimo sąrašas), taip remiant būsimus
prioritetinių medžiagų sąrašo persvarstymus.

6. Nitratų direktyva. Vandens apsauga nuo nitratų iš žemės ūkio šaltinių patenka į Direktyvos
91/676/EEB (Nitratų direktyva) taikymo sritį, o Reglamentu (EB) Nr. 1882/2003,
pagal kurį reikalaujama, jog valstybės narės kas ketveri metai Komisijai pateiktų
ataskaitą, kurioje būtų numatyti geros žemės ūkio praktikos kodeksai, nustatytos nitratų
pažeidžiamos zonos (angl. NVZ), vandens stebėjimo ir veiksmų programų santrauka.
Ir direktyva, ir reglamentu siekiama užtikrinti geriamo vandens kokybę, užkirsti kelią
eutrofikacijos poveikiui, kuris taip pat ribojamas Reglamentu (EB) Nr. 2004/648,
susijusiu su fosfatų plovikliuose naudojimu. Nors paskutinėje įgyvendinimo ataskaitoje
(COM(2013) 0683) teigiama, kad žemės ūkio keliamos problemos sumažėjo, 2012 m.
metmenyse Nitratų direktyva vis dar įvardijama kaip viena iš pagrindinių priemonių
siekiant VPD tikslų.

Direktyvos 2007/60/EB (ES potvynių direktyvos) tikslas – sumažinti ir valdyti potvynių keliamą
pavojų žmonių sveikatai, aplinkai, infrastruktūrai ir turtui. Joje reikalaujama, kad valstybės
narės atliktų pirminius vertinimus, siekdamos iki 2011 m. nustatyti upių baseinus ir susijusias
pakrantės zonas, kuriems kyla rizika, tada iki 2015 m. parengtų potvynių rizikos žemėlapius
ir valdymo planus, kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas prevencijai, apsaugai ir
pasirengimui. Visas šias užduotis reikia atlikti laikantis VPD ir joje nustatytų upių baseinų
valdymo planų.
B. ES pakrančių ir jūrų politika
1. Jūrų direktyva. Direktyvos 2008/56/EB (Jūrų strategijos pagrindų direktyva, vadinamoji

Jūrų direktyva) tikslai – iki 2020 m. pasiekti gerą jūros vandenų aplinkos būklę, skatinti
jų apsaugą ir išsaugojimą, užkirsti kelią jų būklės blogėjimui. Ši direktyva – pirma ES
teisėkūros priemonė, susijusi su jūrų biologinės įvairovės apsauga. Ja teisinėje sistemoje
užtikrinamas ekosisteminis požiūris į žmogaus veiklą, darančią poveikį jūros aplinkai ir
integruojamos aplinkos apsaugos ir tvaraus naudojimo koncepcijos. Direktyvoje nustatomi
Europos jūrų regionai ir paregioniai laikantis geografinių ribų, nustatytų pagal Regionines
jūrų konvencijas. Siekiant iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę buvo pareikalauta,
kad kiekviena valstybė narė iki 2010 m. parengtų savo jūros vandenų strategiją, kuri būtų
persvarstoma kas šešeri metai. Komisijos sprendime 2010/477/ES dėl geros jūrų vandenų
aplinkos būklės kriterijų ir metodinių standartų numatyta nemažai kriterijų ir susijusių
rodiklių, pagal kuriuos gali būti vertinama gera aplinkos būklė.

2. Jūrų tarša. 2000 m. iš tanklaivio „Erika“ išsiliejus naftai ES buvo paskatinta imtis veiksmų,
siekdama sustiprinti savo vaidmenį jūrų saugos ir jūrų taršos srityje, ir priėmė Reglamentą
(EB) Nr. 1406/2002, kuriuo buvo įsteigta Europos jūrų saugumo agentūra (EMSA).
Direktyva 2005/35/EB, iš dalies pakeista Direktyva 2009/123/EB, dėl taršos iš laivų ir
sankcijų už taršos pažeidimus, įskaitant baudžiamąsias, įvedimo siekiama užtikrinti, kad už
teršalų išmetimą jūroje atsakingiems asmenims būtų taikomos veiksmingos ir atgrasančios
sankcijos pagal baudžiamosios arba administracinės teisės normas. Teršalų išmetimas iš
laivų bus laikomas nusikalstama veika, jei tai daroma tyčia ir neatsargiai ar dėl didelio
aplaidumo ir dėl to labai pablogėja vandens kokybė.

3. Integruota jūrų politika. Jūrų direktyva yra integruotos jūrų politikos (COM(2007) 0575)
aplinkosaugos ramstis, ja siekiama išplėtoti visišką ekonominį jūrų potencialą nekenkiant
aplinkai. Komisijos komunikate „Mėlynasis augimas. Tvaraus jūrų ir jūrininkystės
sektoriaus augimo galimybės“ (COM(2012) 0494) išdėstomas integruotos jūrų politikos
indėlis siekiant strategijos „Europa 2020“ tikslų.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/LT/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:LT:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/lt/TXT/PDF/?uri=CELEX:32009L0123&from=EN
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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4. Integruotas pakrantės zonos tvarkymas (IPZV). ES rekomendacijoje 2002/413/EB dėl
IPZV nustatyti gero pakrantės zonos planavimo bei tvarkymo principai, į kuriuos valstybės
narės turi atsižvelgti rengdamos savo nacionalines strategijas.

C. Tarptautiniai susitarimai dėl regioninių vandenų
Jūrų vandenų apsauga Europoje reglamentuojama pagal keturis bendradarbiavimo susitarimus
(regionines jūrų konvencijas), kurias sudarė valstybės narės ir kaimyninės šalys, turinčios
bendrų vandenų: Konvenciją dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos (pagrįsta
ankstesnėmis Oslo ir Paryžiaus konvencijomis) (1992); Konvenciją dėl Baltijos jūros aplinkos
apsaugos (HELCOM) (1992); Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos
konvenciją (UNEP-MAP) (1995) ir Konvenciją dėl Juodosios jūros apsaugos nuo taršos (1992).
ES upių vandenys saugomi pagal 1996 m. Konvenciją dėl Dunojaus apsaugos ir 2009 m.
Reino apsaugos konvenciją. Tarpregioninis aplinkosauginis bendradarbiavimas, kurį vykdant
dėmesys buvo skiriamas jūrų vandenims ar upių baseinams, lėmė tai, kad ES buvo sukurta
keletas makroregioninių strategijų: 2009 m. Baltijos jūros regiono strategija (pirmoji išsami ES
strategija, parengta makroregionui); pirmoji Baltijos jūros regiono strategija (2009), Strategija
dėl Dunojaus regiono (2011) ir naujausia Strategija dėl Adrijos ir Jonijos jūrų regiono (2014).

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Parlamentas nuolat imdavosi iniciatyvos vandens apsaugos srityje. 2000 m. sausio mėn., po
naftos išsiliejimo katastrofos, kurią sukėlė tanklaivio „Erika“ avarija, jis paragino sukurti tvarią,
ilgalaikę Europos transporto politiką siekiant apsisaugoti nuo bet kokių kitų tolesnių nelaimių,
susijusių su tarša nafta. Jūrų politikos klausimu Parlamentas pabrėžė biologinės įvairovės,
ekologinių inovacijų, klimato kaitos poveikio jūroms ir tikslo pasiekti gerą ekologinę būklę
svarbą.
2008 m. birželio mėn. Parlamentas didele balsų dauguma parėmė naujas ES vandens kokybės
taisykles. Reikalaudamas, kad prioritetinių medžiagų sąrašas būtų persvarstytas po dvejų
metų nuo direktyvos, nustatančios aplinkos kokybės standartus, įsigaliojimo, Parlamentas
užtikrino, kad nuodingųjų medžiagų sąrašą būtų galima papildyti. Be to, jis sutvirtino tikslą
per 20 metų palaipsniui visiškai nutraukti 13 prioritetinių pavojingų medžiagų išmetimą.
2012 m. Parlamentas taip pat prisidėjo prie direktyvos atnaujinimo įtraukiant naujas prioritetines
medžiagas. Savo 2012 m. ataskaitoje dėl ES vandens teisės aktų įgyvendinimo Parlamentas
paragino kreipti daugiau dėmesio į regioninį aspektą, pabrėžė, kad reikia patikimų duomenų,
labiau įtraukti klausimus, susijusius su vandens aspektais, rėmė holistinį požiūrį į vandens
apsaugą ir skatino remti mokslinius tyrimus bei inovacijas šioje srityje. Parlamentas palankiai
įvertino ir rėmė 7–ąją aplinkosaugos veiksmų programą ir Europos vandens išteklių išsaugojimo
metmenis.
2015 m. rugsėjo mėn. Parlamentas didele balsų dauguma pritarė tolesnių veiksmų ataskaitai
dėl pirmosios istorijoje Europos piliečių iniciatyvos „Teisė į vandenį“ (angl. „Right2Water“).
Joje Komisija raginama pasiūlyti teisės aktus, kuriais būtų įgyvendinama JT pripažinta
žmogaus teisė į vandenį ir sanitariją. Visų pirma ES institucijos ir valstybės narės raginamos
atsižvelgiant į šią iniciatyvą užtikrinti visų piliečių teisę į vandenį ir sanitariją, kad vandens
tiekimas ir vandens išteklių valdymas nebūtų reglamentuojami pagal vidaus rinkos taisykles
ir kad vandens paslaugoms nebūtų taikomos liberalizavimo priemonės. Savo 2015 m.
rugsėjo 8 d. rezoliucijoje[1] Parlamentas ragina Komisiją pateikti pasiūlymų dėl teisėkūros

[1]Priimti tekstai, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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procedūra priimamų aktų ir prireikus atlikti Vandens pagrindų direktyvos peržiūrą, kuriais būtų
pripažįstama žmogaus teisė į vandenį ir tai, kad vanduo turi būti prieinamas visiems.
Dagmara Stoerring
11/2017
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