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KÜSIMUSED ASULAREOVEE PUHASTAMIST KÄSITLEVA 
DIREKTIIVI 91/271/EMÜ KOHTA

1. Asulareovee puhastamine (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud Breyer)

Selliste veega seonduvate õigusaktide terviklik rakendamine nagu direktiiv 91/271/EMÜ 
asulareovee puhastamise kohta on eelduseks vee raamdirektiivi täitmisele. Aastal 2003 andsid 
EL-15 liikmesriigid aru asulareovee puhastamise direktiivi kõigest 81 protsendilisest 
rakendamisest. Komisjon on viimastel aastatel võtnud õiguslikke meetmeid mitme 
liikmesriigi vastu.

Enamusele 12 uuest liikmesriigist on asulareovee puhastamise direktiivi täitmiseks antud 
üleminekuaeg kuni 2015. aastani. Kuid on märgata, et nii mõnedki neist ilmutavad vähest 
poliitilist tahet tagamaks nimetatud direktiivi kohustuste õigeaegseks täitmiseks vajalikku 
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rahastamist. Näib, et mõned neist liikmesriikidest nõuavad seetõttu kõnealuse direktiivi 
läbivaatamist „parema sätestuse” nimel. 

Milliseks ajaks prognoosib komisjon, et EL-15 täidavad terviklikult asulareovee puhastamise 
direktiivi? Millistel juhtudel võtab komisjon artiklil 228 põhinevaid meetmeid nende EL-15 
liikmesriikide vastu, kes Euroopa Kohtu arvates nimetatud direktiivi ei täida? Kas komisjon 
kavatseb vastustada liikmesriikide nõuet kõnealune direktiiv läbi vaadata? Milliseid meetmeid 
kavatseb komisjon võtta tagamaks, et EL-12 täidavad asulareovee puhastamise direktiivi 
aastaks 2015?

2. Küsimus direktiivi 91/271/EMÜ artikli 5 rakendamise kohta Kreekas (Evangelia 
Tzampazi)

Asulareovee puhastamist käsitleva direktiivi 91/271/EMÜ artiklis 5 sätestatakse, et 
liikmesriigid määravad oma territooriumil kindlaks tundlikud alad ning tagavad, et 
kogumissüsteemidesse sisenev asulareovesi läbib enne selle tundlikele aladele juhtimist 
põhjalikuma puhastuse, et vältida loodusliku keskkonna kahjustamist. Komisjoni vastavas 
teatises on märgitud, et Kreeka vastu on alustatud rikkumismenetlust, kuna too ei ole võtnud 
nõutud meetmeid.

Võttes ülaltoodut arvesse, kas komisjon ütleks:
Milline areng on toimunud nimetatud menetluses?
Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta tagamaks direktiivi 91/271/EMÜ nõuetekohast 
rakendamist ning tundlike alade kaitset puudulikult puhastatud asulareovee eest? 

KÜSIMUSED VEE RAAMDIREKTIIVI 2000/60/EÜ KOHTA

3. Vee raamdirektiivi rakendamise esimene järk (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin ja Hiltrud Breyer)

Komisjoni 22. märtsi 2007. aasta teatises KOM(2007)128 visandatakse vee raamdirektiivi 
2000/60/EÜ (VRD) rakendamise esimesest järgust lohutu pilt. Kõnealuses teatises leidis 
komisjon „19 liikmesriiki, kellel oli tõsiseid puudusi artiklite 4, 9 või 14 osas”, ja et „enamik 
ülejäänud liikmesriike ei suutnud VRD-d üle võtta täielikus vastavuses”.

Artiklis 4 sätestatakse keskkonnaeesmärgid, artiklis 9 käsitletakse veevarustusteenuste kulude 
katmist ning artiklis 14 avalikkuse teavitamist ja konsulteerimist, seega esindavad need VRD 
keskseid elemente.

Lisaks leidis komisjon, et praeguste andmete põhjal on keskmiselt üle 60 % ELi 
pinnaveekogude puhul oht, et VRD keskkonnaeesmärgid jäävad 2015. aastaks täitmata, või ei 
ole piisavalt andmeid, et nimetatud riski hinnata.

Komisjon teatab, et „käsitleb seda probleemi esmatähtsana”.

Kas mõni liikmesriik on pärast komisjoni teatist võtnud asjakohaseid meetmeid, et heastada 
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oma mittevastavust? Milliseid esmatähtsaid meetmeid on komisjon 2007. aasta märtsi järgselt 
võtnud tagamaks, et liikmesriigid saavutavad VRD nõuetele vastavuse võimalikult kiiresti 
ning täidavad keskkonnaeesmärgid aastaks 2015?

4. VRD artikli 4 lõike 7 kohaldamine (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud 
Breyer)

VRD artikli 4 lõikes 7 sätestatakse, et teatud tingimustel ei riku liikmesriigid nimetatud 
direktiivi ka siis, kui nad ei saavuta näiteks põhjavee head seisundit, head ökoloogilist 
seisundit või kui nad ei suuda ära hoida vee seisundi halvenemist. 

Millised liikmesriigid on artikli 4 lõike 7 nõuetekohaselt üle võtnud? Kas komisjoni arvates 
on need liikmesriigid, kes kasutavad nimetatud artiklit praegu või selle tulevikus arvatavasti 
kasutusele võtavad, direktiivi kõik tingimused täitnud või täidavad need edaspidi? Milliseid 
meetmeid kavatseb komisjon võtta nende liikmesriikide vastu, kes ei ole artikli 4 lõiget 7 üle 
võtnud või ei ole seda teinud nõuetekohaselt, kuid plaanivad siiski uusi infrastruktuuri 
arendusprojekte?

5. Ühenduse rahaline abi infrastruktuurile ning selle vastavus VRDle (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin ja Hiltrud Breyer)

Komisjoni 2006. aasta veebruari dokumendi „Struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide 
kohandamine veepoliitikale vastavaks” kohaselt peab fondidest antav abi olema kooskõlas 
veepoliitikaga. 

Kuid meil on teavet selle kohta, et ühendus osutab rahalist abi erinevatele projektidele, näiteks 
VRDd rikkuvate paisude, tammide ja hüdroelektrijaamade ehitamisele, mis ei vasta artikli 4 
lõikes 7 (kus lubatakse teatavaid kohustusi mitte täita) sätestatud tingimustele. 

Kas komisjon teab, et ühenduse raha kulutatakse suurtele projektidele, mis rikuvad vett 
käsitlevaid ühenduse õigusakte? Milliseid meetmeid kavatseb komisjon võtta tagamaks, et 
struktuuri- ja ühtekuuluvusfondide eraldused vastavad VRD juriidilistele nõuetele?

6. Suurte puudujääkide likvideerimine (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ja 
Hiltrud Breyer)

Vastavalt komisjoni teatisele vee raamdirektiivi 2000/60/EÜ (VRD) rakendamise esimese 
järgu kohta esineb suuri puudujääke riiklikes ökoloogilistes hindamis- ja liigitussüsteemides, 
eelkõige üliolulises interkalibreerimises. Nii kahjustatakse tõsiselt VRD usutavust.

Lisaks leitakse teatises, et on vaja parandada meetodeid ja lähenemisviise teatavates 
põhiküsimustes (näiteks oluliselt muudetud veekogude määramine, ohu hindamise või 
põhjavee kvantitatiivse seisundiga seotud kriteeriumid).

Lõpetuseks on teatises kirjas, et tuleb tublisti korvata praeguseid lünki andmeesituses ja 
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puudujääke artikli 5 kohases analüüsis (valglapiirkondade tunnused, inimtegevuse mõju 
keskkonnahindamine ja veekasutuse majandusanalüüs).

Kas komisjoni arvates liikmesriigid a) tunnistavad puudujääke ning b) võtavad nende 
likvideerimiseks piisavaid meetmeid? Milliseid meetmeid võtab komisjon, et aidata nimetatud 
puudujääke likvideerida, ja kas menetlused rikkumiste puhul on osa neist meetmeist?

7. Areng uutes liikmesriikides (Richard Seeber)

Millised on viimased edusammud vee raamdirektiiviga uutes liikmesriikides; milliseid 
hinnakujunduse kasutuselevõtu mõjusid võib kindlaks määrata uutes liikmesriikides?

8. Demograafiliste muutuste mõju (Richard Seeber)

Oleme olukorras, kus demograafilised probleemid üha suurenevad. Millist pikaajalist mõju 
avaldavad muutused demograafilistes struktuurides vee raamdirektiivi tulevasele 
rakendamisele, eelkõige seoses avalikkuse osalemisega?
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