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VANDENS APSAUGA IR IŠTEKLIŲ VALDYMAS

Vanduo būtinas žmonėms, gyvūnijai ir augalijai, taip pat ekonomikai. Jo apsauga
ir valdymas neapsiriboja valstybių sienomis. ES Vandens pagrindų direktyvoje
nustatoma teisinė sistema, kurią taikant siekiama visoje Europoje išsaugoti švarų
vandenį bei atkurti gerą jo būklę ir užtikrinti ilgalaikį tvarų vandens naudojimą.
Direktyva papildyta konkretesniais teisės aktais, pavyzdžiui, Geriamojo vandens
direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Potvynių direktyva ir Jūrų strategijos
pagrindų direktyva, taip pat tarptautiniais susitarimais.

TEISINIS PAGRINDAS

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

BENDRO POBŪDŽIO INFORMACIJA

Vanduo yra ne vien tik komercinė prekė, tačiau ir viešoji gėrybė ir ribotas išteklius,
kuris turi būti saugomas ir naudojamas tausiai tiek kokybės, tiek kiekybės požiūriu.
Tačiau vanduo daugeliu skirtingų būdų intensyviai naudojamas įvairiuose sektoriuose,
pavyzdžiui, žemės ūkio, pramonės, turizmo, transporto ir energetikos. 2012 m. Komisija
paskelbė Europos vandens išteklių išsaugojimo metmenis – ilgalaikę strategiją, kuria
siekiama užtikrinti pakankamą kokybiško visiems teisėtiems tikslams skirto vandens
kiekį geriau įgyvendinant galiojančią ES vandens politiką, integruojant vandens
politikos tikslus į kitas sritis ir panaikinant dabartinės sistemos spragas. Juose
numatoma nustatyti valstybių narių vandens atskaitomybę ir vandens naudojimo
efektyvumo tikslus, taip pat parengti ES vandens pakartotinio naudojimo standartus.

LAIMĖJIMAI

ES politikoje sukurtos dvi pagrindinės teisinės sistemos, siekiant apsaugoti ir tvarkyti
mūsų gėlo vandens ir jūros išteklius pagal visa apimantį ekosisteminį metodą: Vandens
pagrindų direktyva ir Jūrų strategijos pagrindų direktyva.
A. Vandens pagrindų direktyva ir konkrečios ją papildančios vandens direktyvos
ES Vandens pagrindų direktyvoje sukurta vidaus paviršinių vandenų, tarpinių vandenų,
pakrančių vandenų ir požeminio vandens apsaugos sistema. Ja siekiama užkirsti kelią
taršai ir ją sumažinti, skatinti tausiai naudoti vandenį, apsaugoti ir gerinti vandens
aplinką ir mažinti potvynių bei sausrų poveikį. Bendras tikslas – užtikrinti gerą visų
vandenų aplinkos būklę. Todėl prašoma, kad valstybės narės parengtų vadinamuosius
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upių baseinų valdymo planus natūralių geografinių upių baseinų pagrindu, taip pat
konkrečių priemonių programas tiems tikslams pasiekti.
2019 m. atlikus Vandens pagrindų direktyvos vertinimą padaryta išvada, kad ji iš esmės
atitinka savo paskirtį, tačiau jos įgyvendinimas turi būti paspartintas. Todėl 2020 m.
birželio mėn. Komisija paskelbė, kad Vandens pagrindų direktyva nebus keičiama ir
kad vietoj to daugiausia dėmesio bus skiriama dabartinės direktyvos įgyvendinimui ir
vykdymo užtikrinimui.
Vandens pagrindų direktyva papildoma konkretesnėmis direktyvomis, pvz., Požeminio
vandens direktyva, Geriamojo vandens direktyva, Maudyklų vandens direktyva, Nitratų
direktyva, Miesto nuotekų valymo direktyva, Aplinkos kokybės standartų direktyva ir
Potvynių direktyva:
Direktyvoje dėl požeminio vandens apsaugos nuo taršos ir būklės blogėjimo numatyti
konkretūs geros cheminės būklės vertinimo kriterijai, ilgesnį laiką trunkančių ir
svarbesnių taršos didėjimo tendencijų nustatymo kriterijai ir nustatyta, nuo kokio lygio
reikia pradėti keisti tendencijas. Visas teršalų ribas (išskyrus nitratų ir pesticidų, kurios
nustatomos specialiais ES teisės aktais) nustato valstybės narės.
2020 m. persvarstytoje Geriamojo vandens direktyvoje nustatyti būtinieji žmonėms
vartoti skirto vandens kokybės standartai. Joje reikalaujama, kad valstybės narės
nuolat stebėtų žmonėms vartoti skirto vandens kokybę, taikydamos mėginių ėmimo
iš tam tikrų vietų metodą. Valstybės narės gali numatyti papildomus reikalavimus
savo teritorijai, bet tik jeigu jais užtikrinami aukštesni standartai. Direktyvoje taip pat
reikalaujama, kad vartotojams būtų reguliariai teikiama informacija. Be to, apie geriamo
vandens kokybę kas trejus metus turi būti pranešama Komisijai. 2018 m. vasario 1 d.
Komisija pasiūlė persvarstytą direktyvą reaguodama į Europos piliečių iniciatyvą „Teisė
į vandenį“. Ji pakeitė ankstesnę 1998 m. direktyvą. Persvarstytoje direktyvoje atnaujinti
dabartiniai saugos standartai ir pagerinta prieiga prie saugaus geriamojo vandens
remiantis naujausiomis Pasaulio sveikatos organizacijos rekomendacijoms. Ja taip pat
padidintas skaidrumas vartotojams informuojant apie geriamojo vandens kokybę ir
tiekimą, o tai padeda didinti pasitikėjimą vandentiekio vandeniu ir tokiu būdu mažinti
plastikinių butelių naudojimą. ES mastu atliktas rizika grindžiamas vandens saugos
vertinimas padės nustatyti ir pašalinti galimą riziką vandens šaltiniams paskirstymo
etape.
Maudyklų vandens direktyva siekiama didesnės visuomenės sveikatos ir aplinkos
apsaugos nustatant maudyklų vandens stebėjimo ir klasifikavimo (į keturias
kategorijas) nuostatas ir apie tai informuojant visuomenę. Maudymosi sezonu valstybės
narės turi kartą per mėnesį kiekvienoje maudykloje imti vandens mėginius ir vertinti
bent dviejų konkrečių bakterijų koncentraciją. Jos turi pranešti visuomenei maudyklų
vandens charakteristikas, kurios apima, pavyzdžiui, informaciją apie taršos rūšis
ir šaltinius, kurie daro poveikį maudyklų vandens kokybei. Nustatyta standartinė
visuomenės informavimo apie maudyklų vandens klasifikaciją ir draudimą maudytis
simbolių sistema. Komisija ir Europos aplinkos agentūra kiekvienais metais skelbia
apibendrinamąją maudyklų vandens kokybės ataskaitą.
Aplinkos kokybės standartų direktyvoje ES lygmeniu nustatytos 33 prioritetinių
medžiagų, kurios kelia didelį pavojų vandens telkiniams arba gali per juos pavojingai
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pasklisti, ir aštuonių kitų teršalų koncentracijos paviršiniame vandenyje ribinės vertės.
Atlikus peržiūrą į galiojantį sąrašą įtraukta 12 naujų medžiagų ir Komisijai nustatyta
pareiga sudaryti papildomą medžiagų, kurias reikia stebėti visose valstybėse narėse,
sąrašą (stebėjimo sąrašas), kad ateityje būtų lengviau atnaujinti prioritetinių medžiagų
sąrašus.
Direktyva dėl miesto nuotekų valymo siekiama apsaugoti aplinką nuo neigiamo
miesto nuotekų ir pramoninių nuotekų poveikio. Direktyvoje nustatyti būtiniausi miesto
nuotekų surinkimo, valymo ir išleidimo standartai ir grafikai, įvedama nuotekų dumblo
šalinimo kontrolė ir reikalaujama palaipsniui užtikrinti, kad nuotekų dumblas nebebūtų
išmetamas į jūrą. 2022 m. spalio mėn. Komisija priėmė pasiūlymą dėl peržiūrėtos
direktyvos.
Nitratų direktyva siekiama apsaugoti vandenis nuo nitratų iš žemės ūkio šaltinių.
Papildomu reglamentu reikalaujama, kad valstybės narės kas ketveri metai Komisijai
pateiktų ataskaitą, kurioje būtų nurodyta išsami informacija apie geros žemės ūkio
praktikos kodeksus, nustatytos nitratams jautrios zonos ir pateikta vandens stebėjimo
ir veiksmų programų santrauka. Ir direktyva, ir reglamentu siekiama užtikrinti geriamo
vandens kokybę ir užkirsti kelią eutrofikacijos daromai žalai. 2021 m. spalio mėn.
Komisija paskelbė naujausią įgyvendinimo ataskaitą, kurioje įspėjo, kad nitratai vis
dar sukelia žalingą vandens taršą ES ir kad pernelyg didelis trąšų naudojimas tebėra
problema daugelyje ES dalių.
ES Potvynių direktyvos tikslas – sumažinti ir valdyti potvynių keliamą pavojų žmonių
sveikatai, aplinkai, infrastruktūrai ir turtui. Joje reikalaujama, kad valstybės narės atliktų
pirminius vertinimus ir nustatytų upių baseinus bei susijusias pakrantės teritorijas,
kuriems kyla rizika, ir tada parengtų potvynių rizikos žemėlapius ir valdymo planus,
kuriuose pagrindinis dėmesys būtų skiriamas prevencijai, apsaugai ir pasirengimui.
Visas šias užduotis reikia atlikti laikantis Vandens pagrindų direktyvos ir joje nustatytų
upių baseinų valdymo planų.
B. ES pakrančių ir jūrų politika
Jūrų strategijos pagrindų direktyva yra ES integruotos jūrų politikos aplinkosaugos
ramstis, kuris buvo sukurtas siekiant stiprinti tvarų jūrų ekonomikos vystymąsi, kartu
geriau apsaugant jūrų aplinką. Jūrų strategijos pagrindų direktyvos tikslas – iki 2020 m.
pasiekti gerą jūrų vandenų aplinkos būklę, užtikrinti jų apsaugą ir išsaugojimą ir užkirsti
kelią jų būklės blogėjimui. Direktyvoje apibrėžiami Europos jūrų regionai (Baltijos jūros,
Šiaurės Rytų Atlanto vandenyno, Viduržemio jūros ir Juodosios jūros) ir subregionai,
atitinkantys geografines ribas, nustatytas pagal esamas regionines jūrų konvencijas.
Siekiant iki 2020 m. užtikrinti gerą aplinkos būklę, valstybės narės turėjo parengti
savo ekosistemines jūrų vandenų strategijas, kurios turi būti persvarstomos kas šešeri
metai. Be to, rekomendacijoje dėl integruoto pakrančių zonų tvarkymo nustatyti gero
pakrančių planavimo bei tvarkymo principai, į kuriuos valstybės narės turi atsižvelgti.
2020 m. birželio mėn. Komisija patvirtino ataskaitą dėl Jūrų strategijos pagrindų
direktyvos įgyvendinimo pirmo etapo. Naująja 2030 m. ES biologinės įvairovės
strategija (priimta 2020 m. gegužės mėn.) siekiama toliau stiprinti jūrų ekosistemų
apsaugą, be kita ko, plečiant saugomas teritorijas ir nustatant griežtai saugomas
buveines ir žuvų išteklių atkūrimo rajonus.
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1999 m. iš tanklaivio „Erika“ išsiliejus naftai, ES buvo paskatinta imtis veiksmų, kad
sustiprintų savo vaidmenį jūrų saugos ir jūrų taršos srityje. Įsteigta Europos jūrų
saugumo agentūra, atsakinga, be kita ko, už taršos iš laivų prevenciją ir reagavimą
į taršą iš laivų, taip pat į jūrų taršą iš naftos ir dujų įrenginių. 2005 m. Direktyvos dėl
taršos iš laivų, sankcijų už pažeidimus įvedimo ir jos 2009 m. peržiūros pagrindinis
tikslas – užtikrinti, kad asmenims, atsakingiems už teršalų išmetimą į jūrą, būtų
taikomos veiksmingos ir atgrasomosios sankcijos, kurios gali būti baudžiamosios arba
administracinės. Teršalų išmetimas iš laivų bus laikomas nusikalstama veika, jei tai
daroma tyčia, dėl neatsargumo ar didelio aplaidumo ir dėl to labai pablogėja vandens
kokybė.
C. Tarptautiniai susitarimai dėl regioninių vandenų
Jūrų vandenų apsauga Europoje reglamentuojama keturiomis tarptautinio
bendradarbiavimo struktūromis (vadinamosiomis regioninėmis jūrų konvencijomis),
kurias sudarė valstybės narės ir kaimyninės šalys, turinčios bendrų vandenų: 1992 m.
OSPAR konvencija dėl šiaurės rytų Atlanto jūros aplinkos apsaugos (pagrįsta
ankstesnėmis Oslo ir Paryžiaus konvencijomis); 1992 m. Helsinkio konvencija dėl
Baltijos jūros baseino jūrinės aplinkos apsaugos (HELCOM); 1995 m. Barselonos
konvencija dėl Viduržemio jūros aplinkos ir pakrančių zonos apsaugos (UNEP-MAP)
ir 1992 m. Bukarešto konvencija dėl Juodosios jūros apsaugos nuo taršos. ES upių
vandenys saugomi tarptautinėmis konvencijomis, pavyzdžiui, 1996 m. Konvencija dėl
Dunojaus apsaugos, 1999 m. Oderio apsaugos nuo taršos konvencija ir 1999 m.
Reino apsaugos konvencija. Vykdant regioninį bendradarbiavimą jūrų vandenų ar upių
baseinų aplinkos apsaugos srityje ES buvo sukurta keletas makroregioninių strategijų:
2009 m. Baltijos jūros regiono strategija (pirmoji makroregionui parengta išsami ES
strategija); 2011 m. Strategija dėl Dunojaus regiono ir 2014 m. Strategija dėl Adrijos ir
Jonijos jūrų regiono.

EUROPOS PARLAMENTO VAIDMUO

Įgyvendinant pirmąją istorijoje Europos piliečių iniciatyvą „Teisė į vandenį“ primygtinai
reikalaujama, kad ES institucijos ir valstybės narės užtikrintų 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. Reaguodamas į šią ES piliečių iniciatyvą 2015 m.
Parlamentas didele balsų dauguma paragino Komisiją pateikti pasiūlymus dėl teisės
aktų, kuriais būtų įgyvendinama žmogaus teisė į vandenį ir sanitariją, kaip tai pripažįsta
Jungtinės Tautos, ir prireikus atlikti Vandens pagrindų direktyvos peržiūrą siekiant
pripažinti visuotinę prieigą prie vandens ir žmogaus teisę į vandenį.
Pabrėždamas būtinybę pereiti prie žiedinės ekonomikos Parlamentas pritarė planams
skatinti pakartotinai naudoti vandenį žemės ūkyje laistymo reikmėms. Vadovaudamasis
panašiu požiūriu, Parlamentas pritarė planams gerinti vandentiekio vandens kokybę ir
atitinkamai mažinti plastikinių butelių naudojimą.
2020 m. gruodžio 15 d. Parlamentas priėmė persvarstytą Geriamojo vandens direktyvą.
Ji įsigaliojo 2021 m. sausio 12 d., o valstybės narės turės per dvejus metus ją perkelti
į savo nacionalinę teisę.
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Savo 2018 m. rezoliucijoje dėl tarptautinio vandenynų valdymo Parlamentas „pabrėžia,
kad siekiant sukurti darnią jūrų ekonomiką ir sumažinti neigiamą poveikį jūrų aplinkai
reikia imtis veiksmų klimato kaitos, jūrų ir vandenynų taršos iš sausumoje esančių
šaltinių, jūros taršos ir eutrofikacijos, jūrų ekosistemų ir biologinės įvairovės apsaugos,
išsaugojimo ir atkūrimo ir tausaus jūrų išteklių naudojimo srityse“. Atsižvelgdamas į
tai, Parlamentas „primygtinai ragina Komisiją remti tarptautines pastangas apsaugoti
jūrų biologinę įvairovę, visų pirma vykstant deryboms dėl naujos teisiškai privalomos
jūrų biologinės įvairovės išsaugojimo ir tausaus jos naudojimo nacionalinei jurisdikcijai
nepriklausančiuose rajonuose priemonės“ ir „ragina Komisiją pasiūlyti griežtesnius
teisės aktus, kuriais būtų siekiama išsaugoti ir tausiai naudoti jūrų biologinę įvairovę
valstybių narių jurisdikcijai priskirtuose rajonuose“.
Savo 2021 m. kovo 25 d. rezoliucijoje dėl jūrą teršiančių šiukšlių Parlamentas atkreipė
dėmesį į jūrą teršiančių šiukšlių poveikį jūrų ekosistemoms, žuvininkystės pramonei ir
vartotojams ir paragino dar labiau apriboti vienkartinių plastikinių gaminių naudojimą,
o žvejybos įrankiams naudoti specialiai sukurtas tvarias medžiagas.
Naująja 2030 m. 2030 m. ES biologinės įvairovės strategija (Komisijos priimta 2020 m.
gegužės mėn.) siekiama toliau stiprinti jūrų ekosistemų apsaugą. Šis klausimas taip
pat bus svarbus punktas būsimoje 15-ojoje Biologinės įvairovės konvencijos šalių
konferencijoje (COP15), kuri 2021 m. spalio mėn. prasidėjo Kunminge (Kinija) ir baigsis
2022 m. gruodžio mėn. Monrealyje (Kanada).

Christian Kurrer
11/2022
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