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KÉRDÉSEK

A TELEPÜLÉSI SZENNYVÍZ KEZELÉSÉRŐL SZÓLÓ 91/271/EGK IRÁNYELVRE 
VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

1. A települési szennyvíz kezelése (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin és Hiltrud 
Breyer)

A vízhez kapcsolódó jogszabályok – mint például a települési szennyvíz kezeléséről szóló 
91/271/EGK irányelv (TSZKI) – teljes körű végrehajtása a vízügyi keretirányelvnek való 
megfelelés előfeltétele. 2003-ban az EU-15 tagállamai a TSZKI-nek csak 81%-os 
végrehajtásáról számoltak be. A Bizottság az elmúlt években számos tagállam ellen jogi 
lépéseket tett.
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A 12 új tagállam többségének 2015-ig átmeneti időszak áll rendelkezésére az TSZKI-nek való 
megfeleléshez. Mindazonáltal már világosan látszik, hogy több új tagállam a szükséges 
finanszírozás biztosítására irányuló politikai akarat hiánya miatt vonakodik teljesíteni az 
TSZKI által előírt kötelezettségeket a kijelölt határidőre. Úgy tűnik, hogy ráadásul e 
tagállamok közül néhány a „jobb szabályozás” nevében az irányelv felülvizsgálatára szólít fel.

A Bizottság szerint az EU-15 mikor fog teljes mértékben megfelelni az TSZKI
követelményeinek? Mely esetekben alkalmazza majd a Bizottság a 228. cikk szerinti 
intézkedést azon tagállamokkal szemben, amelyekről az EB megállapítja, hogy nem tartják be 
a TSZKI-t? Ellenáll-e a Bizottság majd a tagállamok TSZKI felülvizsgálatára vonatkozó 
felhívásának? Milyen intézkedést tesz annak biztosítására, hogy az EU-12 országai 2015-ig 
maradéktalanul végrehajtsák az irányelvet?

2. A 91/271/EK irányelv 5. cikkének Görögország általi végrehajtásáról szóló kérdés
(Evangelia Tzampazi)

A települési szennyvíz kezeléséről szóló 91/271/EK irányelv 5. cikke kimondja, hogy a 
tagállamok kijelölik területükön az érzékeny területeket és biztosítják, hogy a természeti 
környezet károsodásának elkerülése érdekében a gyűjtőrendszerekbe vezetett települési 
szennyvizet az érzékeny területekre való kibocsátás előtt szigorúbb követelményeket kielégítő 
tisztításnak vessék alá. Amint azt a Bizottság által e témában kidolgozott közlemény is jelzi, 
jogsértési eljárás indult Görögország ellen, mivel az utóbbi nem tette meg az előírt 
intézkedéseket.

A fentiek alapján, a Bizottság adjon választ a következőkre:
Milyen fejlemények történek az érintett esetben?
A Bizottság milyen intézkedést szándékozik tenni annak biztosítása érdekében, hogy a 
91/271/EK irányelvet helyesen hajtják végre, valamint hogy az érzékeny területeket megvédik 
a nem megfelelően kezelt települési szennyvíztől?

A VÍZÜGYI KERETIRÁNYELVRE (2000/60/EK) VONATKOZÓ KÉRDÉSEK

3. A vízügyi keretirányelv végrehajtásának első szakasza (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin és Hiltrud Breyer)

A Bizottság 2007. március 22-i közleménye (COM(2007) 128) lesújtó képet fest a vízügyi 
keretirányelv (2000/60/EK) végrehajtásának első szakaszáról. E közleményében a Bizottság 
megállapította, hogy „a 4., a 9. illetve a 14. cikk tekintetében 19 tagállam mutat súlyos 
hiányosságokat. A többi tagállam nagy része nem ültette át a vízügyi keretirányelvet teljes 
egészében.”

A 4. cikk a környezeti célkitűzéseket állapítja meg, a 9. cikk a vízszolgáltatások költségeinek
megtérülésével foglalkozik, a 14. cikk pedig a nyilvánosság tájékoztatásáról és részvételéről 
szól, és ennélfogva ezek a vízügyi keretirányelv alapvető részeit képezik.
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A Bizottság ezenkívül megállapította, hogy az EU-ban az összes felszíni víztest 60%-a
esetében a jelenlegi adatok alapján fennáll a veszély, hogy nem teljesülnek a vízügyi 
keretirányelv környezeti célkitűzései 2015-ig, vagy nem áll rendelkezésre elégséges adat a 
kockázat felmérésére.

A Bizottság kijelentette, hogy „elsődleges jelentőséget tulajdonít e negatív megállapítások 
orvoslásának”.

A Bizottság közleményét követően mely tagállamok – ha egyáltalán voltak ilyenek – tettek 
megfelelő lépéseket az irányelvnek való meg nem felelés orvoslása érdekében? Milyen 
kiemelt jelentőségű intézkedéseket tett a Bizottság 2007 márciusa óta annak biztosítására, 
hogy a tagállamok a lehető legrövidebb időn belül megfeleljenek a vízügyi keretirányelv
követelményeinek és 2015-ig teljesítsék a környezeti célkitűzéseket?

4. A vízügyi keretirányelv 4. cikke (7) bekezdésének alkalmazása (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin és Hiltrud Breyer)

A vízügyi keretirányelv 4. cikkének (7) bekezdése megállapítja, hogy bizonyos körülmények 
mellett a tagállamok nem szegik meg az irányelvet, ha nem valósítják meg pl. a felszín alatti 
víz jó állapotát vagy a jó ökológiai állapotot, vagy ha elmulasztják megakadályozni a víztest 
állapotromlását. 

Mely tagállamok ültették át megfelelően a 4. cikk (7) bekezdését? Úgy véli-e a Bizottság, 
hogy azok a tagállamok, amelyek alkalmazták vagy valószínűleg alkalmazzák ezt a cikket, 
teljesítették vagy teljesíteni fogják az ott szereplő feltételeket? Milyen intézkedést tesz a 
Bizottság azon tagállamokkal szemben, amelyek nem vagy nem megfelelően ültették át a 4. 
cikk (7) bekezdését, és ennek ellenére új infrastrukturális fejlesztéseket terveznek?

5. Az infrastruktúrára irányuló közösségi finanszírozás vízügyi keretirányelvnek való 
megfelelése (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin és Hiltrud Breyer)

A Bizottság 2007. februári, „A víz jelentőségének növelése a Strukturális és Kohéziós 
Alapokban” című dokumentuma megállapítja, hogy az alapokból származó támogatásnak 
összhangban kell lennie a vízpolitikával.

Mindazonáltal, olyan különböző közösségi finanszírozású projektekről kaptunk információkat 
– például duzzasztóművek, völgyzáró gátak vagy vízerőművek építéséről –, amelyek 
ellentétesek a vízügyi keretirányelvvel, amennyiben nem teljesítik 4. cikk (7) bekezdésében 
megállapított feltételeket, amelyek lehetővé teszik bizonyos kötelezettségek nem teljesítését.

Tudomása van-e a Bizottságnak arról, hogy közösségi alapokból részesülnek bizonyos, nagy 
jelentőségű projektek, amelyek ellentétesek a vízre vonatkozó közösségi jogszabályokkal? A 
Bizottság milyen intézkedést szándékozik tenni annak biztosítására, hogy a Strukturális és 
Kohéziós Alapokból történő kifizetések összhangban legyenek a vízügyi keretirányelv jogi 
követelményeivel?
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6. Súlyos hiányosságok kezelése (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin és Hiltrud 
Breyer)

A vízügyi keretirányelv (2000/60/EK irányelv) végrehajtásának első szakaszáról szóló 
bizottsági közlemény szerint komoly hiányosságok állnak fenn a nemzeti ökológiai értékelési 
és osztályozási rendszerek tekintetében, különösen a döntő fontosságú interkalibrációs 
gyakorlat esetében. Ez súlyosan aláássa a vízügyi keretirányelv hitelét.

A közlemény ezenkívül megállapítja, hogy néhány kulcsfontosságú kérdés módszertana és 
megközelítése (mint például az erőteljesen módosult víztestek kijelölése, a kockázatértékelési 
kritériumok, illetve a felszín alatti vizek mennyiségi állapotának kezelése) javítást igényel.

A közlemény végül megállapítja, hogy az 5. cikk szerinti elemzés meglévő adatainak
hiányosságait és elégtelenségeit (a vízgyűjtő körzet jellemzői, az emberi tevékenyég 
környezeti hatásainak felülvizsgálata, a vízhasználat gazdasági elemzése) jelentős mértékben 
csökkenteni kell.

A Bizottság úgy véli-e, hogy a tagállamok a) elismerik e hiányosságokat és b) megfelelő 
lépéseket tesznek azok megoldására? Milyen intézkedéseket tesz a Bizottság annak 
érdekében, hogy elősegítse e hiányosságok kezelését, és ezen intézkedések részeként indít-e 
jogsértési eljárásokat?

7. Fejlemények az új tagállamokban (Richard Seeber)

Milyen fejlemények történek az új tagállamokban a vízügyi keretirányelv vonatkozásában; 
milyen hatásai azonosíthatók az árazás bevezetésének az új tagállamokban?

8. A demográfiai változások hatása (Richard Seeber)

Egyre komolyabb demográfiai kihívásokkal nézünk szembe. A demográfiai szerkezet 
változásai milyen hosszú távú hatással járnak a vízügyi keretirányelv jövőbeli végrehajtására, 
különösen a nyilvános részvétel tekintetében?
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