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Tema: ES vandens srities teisės aktų įgyvendinimas

Parlamentas palankiai vertina Komisijos išvadą, kad Vandens pagrindų direktyva1 atitinka paskirtį, 
tačiau jos įgyvendinimą reikia gerinti ir spartinti. Nors pagal Vandens pagrindų direktyvą buvo 
sėkmingai sukurta integruoto vandens išteklių valdymo sistema, aprėpianti šimtus tūkstančių vandens 
telkinių ES, ir taip sulėtintas vandens būklės blogėjimas ir sumažinta cheminė tarša, nepaisant 2015 
m. termino mažiau nei pusė ES vandens telkinių priskiriama geros būklės vandens telkiniams. Be to, 
tik vienas iš keturių gėlo vandens rodiklių per pastaruosius 10–15 metų pagerėjo ir nustatyta nemažai 
problemų, susijusių su vandens srities teisės aktų įgyvendinimu, daugiausia dėl netinkamo 
finansavimo ir nepakankamo aplinkosaugos tikslų integravimo į sektorių politiką. Atsižvelgdami į tai, 
norėtume gauti Tarybos atsakymus į toliau pateikiamus klausimus.

1. Kaip Taryba įtrauks neseniai atliktos vandens srities teisės aktų tinkamumo patikros išvadas ir 
kokių konkrečių veiksmų Taryba ir valstybės narės imsis siekdamos užtikrinti, kad Vandens 
pagrindų direktyvos aplinkosaugos tikslai būtų pasiekti kuo greičiau ir ne vėliau kaip iki 2027 m.?

2. Atsižvelgiant į tai, kad viena iš pagrindinių kliūčių siekiant teisės aktuose nustatytų tikslų buvo 
nepakankamas finansavimas, kaip valstybės narės užtikrins finansavimą, būtiną įgyvendinti 
priemonėms, reikalingoms gerai Europos vandenų būklei pasiekti?

3. Kaip valstybės narės pagerins direktyvų aplinkosaugos tikslų integravimą į sektorių politiką, visų 
pirma į žemės ūkio, energetikos ir transporto sektorius?

4. Atlikus tinkamumo patikrą nustatyta, kad direktyvos, pavyzdžiui, dėl stebimų teršalų ir Požeminio 
vandens direktyvoje2 nustatytų ribinių verčių, valstybėse narėse įgyvendinamos labai skirtingai. 
Kaip valstybės narės sieks darnesnio įgyvendinimo?

5. Ar Taryba mano, kad neseniai pateiktame pasiūlyme dėl daugiametės finansinės programos 
Vandens pagrindų direktyvai skirta pakankamai lėšų?

6. Kokių papildomų priemonių valstybės narės imsis, kad susigrąžintų visas sąnaudas, patirtas 
teikiant vandens paslaugas (Vandens pagrindų direktyvos 9 straipsnis), visų pirma atsižvelgiant į 
visapusišką principų „naudotojas moka“ ir „teršėjas moka“ taikymą?

7. Kaip valstybės narės planuoja sumažinti Vandens pagrindų direktyvos išimčių taikymą trečiajame 
upių baseinų valdymo plano cikle?

Pateikta: 07/12/2020

Atsakyti iki: 08/03/2021

1 2000 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2000/60/EB, nustatanti Bendrijos veiksmų 
vandens politikos srityje pagrindus, OL L 327, 2000 12 22, p. 1.

2 2006 m. gruodžio 12 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2006/118/EB dėl požeminio vandens 
apsaugos nuo taršos ir jo būklės blogėjimo, OL L 372, 2006 12 27, p. 19.


