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KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU MIESTŲ NUOTEKŲ VALYMO DIREKTYVA 91/271/EEB

1. Miestų nuotekų valymas (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ir Hiltrud Breyer)

Visapusiškas su vandens politika susijusių teisės aktų, kaip, pvz., Direktyvos 91/271/EEB dėl 
miesto nuotekų valymo, įgyvendinimas yra būtina sąlyga siekiant laikytis Vandens pagrindų 
direktyvos nuostatų. Pagal valstybių narių pranešimus, 2003 m. penkiolikoje ES valstybių 
buvo įgyvendinta tik 81 proc. miesto nuotėkų valymo direktyvos nuostatų. Pastaraisiais 
metais Komisija kelias valstybes nares patraukė baudžiamojon atsakomybėn.
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Daugumai, – t. y. dvylikai naujų valstybių narių buvo numatytas pereinamasis laikotarpis iki 
2015 m., po kurio jos turės įgyvendinti Miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatas. Tačiau 
jau dabar aišku, kad kelios iš jų nesistengia iki šio laikotarpio pabaigos įvykdyti Miesto 
nuotekų valymo direktyvoje nurodomų įpareigojimų, nes joms trūksta politinės valios, kad 
galėtų užtikrinti būtinus finansinius išteklius. Atrodo, kad dėl šių priežasčių kelios iš šių 
valstybių narių netgi prašo persvarstyti šią direktyvą nurodydamos „geresnio 
reglamentavimo“ motyvus.

Kada, Komisijos manymu, penkiolika ES valstybių visapusiškai įgyvendins Miesto nuotekų 
valymo direktyvą? Kuriose bylose Komisija imsis 228 straipsnyje nurodytų procesinių 
veiksmų prieš penkiolika ES valstybių narių, kurios, kaip pripažino Europos Teisingumo 
Teismas, nesilaiko Miesto nuotekų valymo direktyvos nuostatų? Ar Komisija atsispirs 
valstybių narių prašymui persvarstyti Miesto nuotekų valymo direktyvą? Kokių veiksmų bus 
imtasi siekiant užtikrinti, kad 2015 m. dvylika ES valstybių visapusiškai įgyvendintų Miesto 
nuotekų valymo direktyvą?

2. Klausimas, susijęs su tuo, kaip Graikija įgyvendina Direktyvos 91/271/EB 5 straipsnį

Pagal Ddirektyvos 91/271/EB dėl miesto nuotekų valymo 5 straipsnį valstybės narės turi 
nurodyti savo teritorijose esančias pažeidžiamas zonas ir užtikrinti, kad prieš išleidžiant 
miesto nuotėkas patenkančias į nuotekų surinkimo sistemas, o vėliau ir į pažeidžiamas zonas, 
būtina jas valyti pagal griežtesnius reikalavimus siekiant nedaryti žalos natūraliai aplinkai.
Kaip nurodoma Komisijos komunikate šiuo klausimu, Graikijai už pažeidimus buvo iškelta 
byla, nes ji nesugebėjo imtis būtinų veiksmų.

Turint mintyje tai, kad išdėstyta anksčiau, ar galėtų Komisija nurodyti:
kaip klostėsi įvykiai šioje byloje?
kokių veiksmų ji ketina imtis siekdama užtikrinti, kad Direktyva 91/271/EB būtų 
įgyvendinama tinkamai ir kad į pažeidžiamas zonas nepatektų nepakankamai išvalytos miestų 
nuotekos?

KLAUSIMAI, SUSIJĘ SU VANDENS PAGRINDŲ DIREKTYVA 2000/60/EB

3. Pirmasis Vandens pagrindų direktyvos įgyvendinimo etapas (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin ir Hiltrud Breyer)

Komisijos 2007 m. kovo 22 d. komunikate (COM(2007)128), nurodoma, kad pirmuoju etapu 
Vandens pagrindų direktyva 2000/60/EB įgyvendinama prastai. Šiame komunikate teigiama, 
jog „Komisija nustatė, kad 19 valstybių narių perkelti 4, 9 arba 14 straipsniai turi rimtų 
trūkumų. Daugelis likusių valstybių narių į nacionalinę teisę perkėlė ne visą VPD.“

Aplinkosaugos tikslai išvardyti 4 straipsnyje, sąnaudų, patirtų teikiant vandens paslaugas, 
susigrąžinimo sąlygos nurodomos 9 straipsnyje, viešoji informacija ir konsultavimo procesas 
apibrėžiami 14 straipsnyje, taigi, šie straipsniai sudaro Vandens pagrindų direktyvos pagrindą.
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Be to, Komisija nustatė, kad, remiantis turimais duomenimis, vidutiniškai daugiau nei 
60 proc. visų ES vandens telkinių iki 2015 m. tikriausiai neatitiks aplinkosaugos tikslų, 
numatytų Vandens pagrindų direktyvoje, arba apie šiuos telkinius nėra duomenų, kad būtų 
galima spręsti apie jų atitikimą.

Komisija taip pat tvirtina, kad dėl „šių nustatytų trūkumų Komisija žada neatidėliodama imtis 
veiksmų“.

Kurios, jei tokių būta, valstybės narės, atsižvelgdamos į Komisijos komunikatą, ėmėsi 
atitinkamų veiksmų, kuriais būtų siekiama pašalinti esamus neatitikimus? Kokių 
„neatidėliotinų“ veiksmų Komisija ėmėsi nuo 2007 m. kovo mėn., kad būtų užtikrinta, jog 
valstybės narės kiek įmanoma greičiau atitiktų Vandens pagrindų direktyvoje keliamus 
reikalavimus ir kad 2015 m. pasiektų numatytus aplinkosaugos tikslus?

4. Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 7 dalies taikymas (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin ir Hiltrud Breyer)

Vandens pagrindų direktyvos 4 straipsnio 7 dalyje nurodoma, kad esant tam tikroms sąlygoms 
valstybės narės nepažeis Vandens pagrindų direktyvos, net jeigu jos neužtikrins geros 
požeminio vandens būklės, geros ekologinės būklės arba nesukliudys vandens telkinio būklei 
prastėti. 

Kurios valstybės narės į savo teisės aktus tinkamai perkėlė 4 straipsnio 7 dalies nuostatas? Ar 
Komisijai atrodo, kad valstybės narės, kurios naudojosi šio straipsnio išlygomis arba ruošiasi 
jomis naudotis, įvykdė ar įvykdys šiame straipsnyje keliamus reikalavimus? Kokių veiksmų 
Komisija imsis prieš valstybes nares, kurios neperkėlė į savo teisės aktus 4 straipsnio 7 dalies 
nuostatų arba jas perkėlė netinkamai, bet vis dėlto rengia naujus infrastruktūros vystymo 
projektus?

5. Bendrijos finansavimo infrastruktūros projektų srityje nuostatų atitiktis Vandens 
pagrindų direktyvai (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ir Hiltrud Breyer)

Pagal Komisijos 2006 m. vasario mėn. dokumentą „Struktūrinių ir sanglaudos fondų 
naudojimas siekiant vykdyti tvarią vandens politiką“ (angl. „Making the Structural and 
Cohesion Funds Water Positive“) šių fondų teikiama pagalba turi derėti su vandens politika. 

Tačiau, mes turime informacijos, kad Komisija skiria lėšų įvairiems projektams, pvz., statyti 
užtvaras, užtvankas ar hidroelektrines, kuriuos įgyvendinant pažeidžiamos Vandens pagrindų 
direktyvos nuostatos, nes nesilaikoma 4 straipsnio 7 dalyje nurodytų sąlygų, pagal kurias 
leidžiama nevykdyti tam tikrų įsipareigojimų. 

Ar Komisija žino, kad Bendrijos lėšos skiriamos dideliems projektams, kuriuos įgyvendinant 
pažeidžiami su vandens politika susiję Bendrijos teisės aktai? Kokių veiksmų Komisija ketina 
imtis siekdama užtikrinti, kad struktūrinių ir sanglaudos fondų išlaidos atitiktų Vandens 
pagrindų direktyvoje nurodytus teisinius reikalavimus?



PE396.722v01-00 4/4 DT\692341LT.doc

LT

6. Pagrindinių trūkumų šalinimas (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin ir Hiltrud 
Breyer)

Kaip nurodoma Komisijos komunikate dėl pirmojo Vandens pagrindų direktyvos 2000/60/EB 
įgyvendinimo etapo, esama rimtų trūkumų, susijusių su nacionalinėmis ekologinio vertinimo 
ir klasifikacijos sistemomis, ypač susijusių su svarbiu kalibravimu. Tai labai kenkia Vandens 
pagrindų direktyvos patikimumui.

Be to, komunikate nurodoma, kad reikia tobulinti tam tikrų svarbiausių uždavinių 
(pavyzdžiui, labai pakitusių vandens telkinių nustatymas, rizikos vertinimo kriterijai ar 
kiekybinė požeminio vandens telkinio būklė) sprendimo metodus bei strategijas.

Pabaigoje Komisija nurodo, kad reikia iš esmės užpildyti duomenų spragas ir pašalinti 
5 straipsnyje numatytos analizės trūkumus (upių baseinų rajonų aprašai, žmogaus veiklos 
poveikio aplinkai persvarstymas ir ekonominė vandens išteklių naudojimo analizė).

Ar Komisija mano, kad valstybės narės: a) pripažįsta, kad esama šių trūkumų b) imasi 
tinkamų veiksmų šiems trūkumams šalinti? Kokių veiksmų Komisija imsis siekdama padėti 
šalinti šiuos trūkumus ir ar vienas šių veiksmų bus bylų kėlimas?

7. Įvykių raida naujosiose valstybėse narėse (Richard Seeber)

Kokių būta naujausių su Vandens pagrindų direktyva susijusių įvykių naujosiose valstybėse 
narėse? Kokie yra sprendimo pradėti taikyti kainų nustatymo sistemą naujosiose valstybėse 
narėse padariniai?

8. Demografinių pokyčių įtaka (Richard Seeber)

Susiduriame su vis didesnėmis demografinėmis problemomis. Koks bus ilgalaikių 
demografinių pokyčių poveikis ateityje įgyvendinant Vandens pagrindų direktyvą, ypač turint 
mintyje visuomenės dalyvavimą?
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