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ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΙΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΤΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΙΣ 26 - 27 NOEMBRIOY 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΑΣΤΙΚΩΝ 
ΛΥΜΑΤΩΝ  91/271/EEC

1. Επεξεργασία των αστικών λυμάτων (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin και
Hiltrud Breyer)

Η πλήρης εφαρμογή της νομοθεσίας για τα ύδατα, όπως της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ για την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων (UWWTD), αποτελεί προϋπόθεση για την συμμόρφωση 
με την οδηγία πλαίσιο περί υδάτων (WFD). Το 2003, στην ΕΕ των 15, τα στοιχεία που 
υπέβαλαν τα κράτη μέλη καταδείκνυαν εφαρμογή της UWWTD μόνο σε ποσοστό 81%. Τα
τελευταία έτη, η Επιτροπή έχει αναλάβει νομική δράση εναντίον πολυάριθμων κρατών 
μελών.

Στα περισσότερα από τα 12 νέα κράτη μέλη έχουν χορηγηθεί μεταβατικές περίοδοι μέχρι το 
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2015 για να επιτύχουν συμμόρφωση με την UWWTD. Ωστόσο, έχει ήδη διαφανεί ότι πολλά
από αυτά είναι απρόθυμα να ανταποκριθούν μέχρι τότε στις υποχρεώσεις που επιβάλλει η
UWWTD, λόγω απουσίας της πολιτικής βούλησης που απαιτείται για την διασφάλιση της 
αναγκαίας χρηματοδότησης. Φαίνεται μάλιστα ότι για τους λόγους αυτούς, ορισμένα από τα
εν λόγω κράτη μέλη ζητούν αναθεώρηση της εν λόγω οδηγίας εν ονόματι της "βελτίωσης των 
ρυθμίσεων".

Μέχρι πότε προβλέπει η Επιτροπή πλήρη συμμόρφωση της ΕΕ των 15 με την οδηγία
UWWT; Σε ποιες περιπτώσεις προτίθεται η Επιτροπή να αναλάβει δράση σύμφωνα με το 
άρθρο 228 εναντίον κρατών μελών της ΕΕ των 15 για τα οποία το ΔΕΚ έχει διαπιστώσει ότι 
δεν έχουν επιτύχει συμμόρφωση με την οδηγία UWWT; Θα αντισταθεί η Επιτροπή στις 
εκκλήσεις των κρατών μελών για αναθεώρηση της UWWT? Ποιες δράσεις θα αναλάβει για 
να διασφαλίσει πλήρη εφαρμογή της UWWT στην ΕΕ των 12 έως το 2015;

2. Ερώτημα σχετικά με την εφαρμογή του άρθρου 5 της οδηγίας 91/271/EΚ από την 
Ελλάδα (Ευαγγελία Τζαμπάζη)

Η οδηγία 91/271/ΕΚ για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων προβλέπει στο άρθρο 5 ότι 
τα κράτη μέλη υποχρεούνται να προσδιορίσουν τις ευαίσθητες περιοχές της επικράτειας τους 
και να μεριμνήσουν ώστε τα αστικά λύματα πριν την απόρριψη τους να υποβάλλονται σε 
αυστηρότερη επεξεργασία προκειμένου να αποφευχθούν βλάβες στο φυσικό περιβάλλον. 
Όπως προκύπτει από σχετική ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, έχει κινηθεί 
διαδικασία παράβασης κατά της Ελλάδας λόγω αδυναμίας της τελευταίας να προχωρήσει στις 
απαιτούμενες ενέργειες.
Ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
Ποιες είναι εξελίξεις στην εν λόγω υπόθεση;
Πως προτίθεται να δράσει προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή εφαρμογή της οδηγίας 
91/271/ΕΚ και την προστασία των ευαίσθητων περιοχών από την ανεπαρκή επεξεργασία των 
αστικών λυμάτων; 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ- ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΥΔΑΤΑ 2000/60/EΚ

3. Πρώτο στάδιο της εκτέλεσης της οδηγίας - πλαισίου για τα ύδατα (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin και Hiltrud Breyer)

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής COM(2007) 128 της 22ας Μαρτίου 2007 παρατίθεται μια
αρνητική εικόνα του πρώτου σταδίου εφαρμογής της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα 
2000/60/EC (WFD). Στην εν λόγω ανακοίνωση η Επιτροπή εντοπίζει "19 κράτη μέλη με 
σοβαρές αδυναμίες όσον αφορά τα άρθρα 4, 9 ή 14", προσθέτοντας ότι "τα περισσότερα από 
τα υπόλοιπα κράτη μέλη δεν έχουν μεταφέρει πλήρως τη WFD στην εθνική τους νομοθεσία."

Στο άρθρο 4 ορίζονται οι περιβαλλοντικοί στόχοι, το άρθρο 9 αφορά την ανάκτηση κόστους
για υπηρεσίες ύδατος και το άρθρο 14 την δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση, με 
αποτέλεσμα τα εν λόγω άρθρα να αντιπροσωπεύουν κεντρικά στοιχεία της WFD. 
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Επιπλέον, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι, κατά μέσο όρο, περισσότερο από το 60% όλων των
επιφανειακών υδάτων στην ΕΕ, με βάση τα σημερινά δεδομένα, είτε κινδυνεύουν να μην
ανταποκρίνονται έως το 2015 στους περιβαλλοντικούς στόχους της WFD, είτε δεν υπάρχουν 
γι αυτά επαρκή δεδομένα ώστε να εκτιμηθεί ο κίνδυνος αυτός. 

Η Επιτροπή δηλώνει ότι "προτίθεται να αποδώσει την ύψιστη δυνατή προτεραιότητα στην 
αντιμετώπιση των ως άνω αρνητικών πορισμάτων". 

Υπήρξαν κράτη μέλη, και ποια είναι αυτά, που ανέλαβαν κατάλληλη δράση για να 
επανορθώσουν την μη συμμόρφωσή τους μετά από την ανακοίνωση της Επιτροπής; Ποια
μέτρα "ύψιστης προτεραιότητας" έχει αναλάβει η Επιτροπή από τον Μάρτιο 2007 για να
διασφαλίσει ότι τα κράτη μέλη θα επιτύχουν συμμόρφωση με την WFD το συντομότερο 
δυνατό και θα έχουν ανταποκριθεί στους περιβαλλοντικούς στόχους έως το 2015;

4. Εφαρμογή του άρθρο 4, παράγραφος (7) της WFD (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin και Hiltrud Breyer)

Στο άρθρο 4, παράγραφος (7) της WFD αναφέρεται ότι, υπό ορισμένες συνθήκες, τα κράτη 
μέλη δεν παραβιάζουν την WFD ακόμα και όταν δεν κατορθώνουν να επιτύχουν π.χ. καλή 
κατάσταση των υπόγειων υδάτων και καλή οικολογική κατάσταση ή να αποτρέψουν την 
υποβάθμιση της κατάστασης των υδάτων. 

Ποια κράτη μέλη έχουν μεταφέρει το άρθρο 4, παράγραφος (7) με τον ενδεδειγμένο τρόπο; 
Φρονεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη που κατέφυγαν ή είναι πιθανό να καταφύγουν στο εν 
λόγω άρθρο έχουν εκπληρώσει ή πρόκειται να εκπληρώσουν όλους τους όρους που 
περιλαμβάνονται σε αυτό; Ποια μέτρα προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή εναντίον των
κρατών μελών που δεν έχουν μεταφέρει είτε καθόλου είτε με τον ενδεδειγμένο τρόπο στο 
εθνικό δίκαιό τους το άρθρο 4, παράγραφος 7 και σχεδιάζουν παρ' όλα αυτά την ανάπτυξη 
νέων υποδομών;

5. Συμβατότητα της κοινοτικής χρηματοδότησης για την κατασκευή υποδομών με την
WFD (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin και Hiltrud Breyer)

Σύμφωνα με το έγγραφο της Επιτροπής "Making the Structural and Cohesion Funds Water
Positive" του Φεβρουαρίου 2006 (στο οποίο αναλύονται οι δυνατότητες θετικής συμβολής 
των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής στη βιώσιμη διαχείριση των υδάτων), 
η χρηματοδοτική υποστήριξη πρέπει να είναι συμβατή με την πολιτική για τα ύδατα. 

Ωστόσο, έχουμε λάβει πληροφορίες σχετικά με την κοινοτική χρηματοδότηση διαφόρων
σχεδίων, όπως η κατασκευή υδατοφρακτών, φραγμάτων ή υδροηλεκτρικών μονάδων που
αντιβαίνουν στην WFD, στο βαθμό που δεν πληρούν τους όρους που περιλαμβάνονται στο 
άρθρο 4, παράγραφος (7), οι οποίοι θα επέτρεπαν να μην εκπληρωθούν ορισμένες 
υποχρεώσεις. 

Έχει η Επιτροπή επίγνωση του γεγονότος ότι οι κοινοτικοί χρηματοδοτικοί πόροι
διοχετεύονται σε μείζονα σχέδια που αντιβαίνουν στην κοινοτική νομοθεσία για τα ύδατα; 
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Ποιες δράσεις σκοπεύει να αναλάβει η Επιτροπή για να διασφαλίσει ότι οι δαπάνες που
πραγματοποιούνται στο πλαίσιο των Διαρθρωτικών Ταμείων και του Ταμείου Συνοχής 
πληρούν τις νομικές απαιτήσεις της WFD?

6. Αντιμετώπιση μειζόνων ελλείψεων (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin και
Hiltrud Breyer)

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Επιτροπής για το πρώτο στάδιο εφαρμογής της οδηγίας-
πλαίσιο για τα ύδατα 2000/60/EΚ (WFD), υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις όσον αφορά τα
συστήματα οικολογικής αξιολόγησης και ταξινόμησης, ιδίως για την κρίσιμης σημασίας
διαβαθμονόμηση. Τούτο υπονομεύει σοβαρά την αξιοπιστία της WFD. 

Επιπλέον, στην ανακοίνωση διαπιστώνεται ότι οι μέθοδοι και οι προσεγγίσεις όσον αφορά
ορισμένα κεντρικά ζητήματα (όπως ο ορισμός σημαντικά τροποποιημένων υδάτων, τα
κριτήρια αξιολόγησης του κινδύνου ή η εξέταση της ποσοτικής κατάστασης των υπόγειων
υδάτων) απαιτούν βελτίωση. 

Τέλος, στην ανακοίνωση αναφέρεται ότι τα υπάρχοντα κενά και οι ελλείψεις όσον αφορά τα 
δεδομένα, που αναφέρονται στην ανάλυση του άρθρου 5 (χαρακτηριστικά της λεκάνης
απορροής ποταμού, επανεξέταση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της ανθρώπινης 
δραστηριότητας και οικονομική ανάλυση της χρήσης νερού) πρέπει να μειωθούν σημαντικά.

Φρονεί η Επιτροπή ότι τα κράτη μέλη α) παραδέχονται αυτές τις ελλείψεις και β) λαμβάνουν 
επαρκή μέτρα για την αντιμετώπισή τους; Ποια μέτρα προτίθεται να αναλάβει η Επιτροπή για
να συμβάλει στην διόρθωση αυτών των ελλείψεων και θα περιλαμβάνουν αυτά τα μέτρα 
διαδικασίες για παράβαση;

7. Εξελίξεις στα νέα κράτη μέλη (Richard Seeber)

Ποιες είναι οι τελευταίες εξελίξεις της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα στα νέα κράτη μέλη; 
Ποιες επιπτώσεις της θέσπισης τιμολόγησης πρέπει να εντοπισθούν στα νέα κράτη μέλη;

8. Επιπτώσεις των δημογραφικών αλλαγών (Richard Seeber)

Βρισκόμαστε σε μια κατάσταση αυξανόμενων δημογραφικών αλλαγών. Ποιες
μακροπρόθεσμες επιπτώσεις θα έχει η αλλαγή της δημογραφικής διάρθρωσης στην 
μελλοντική εφαρμογή της οδηγίας - πλαισίου για τα ύδατα, ιδίως όσον αφορά την δημόσια 
συμμετοχή;


	692341el.doc

