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JAUTĀJUMI PAR KOMUNĀLO NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS 
DIREKTĪVU 91/271/EEK

1. Komunālo notekūdeņu attīrīšana (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin un Hiltrud 
Breyer)

Ar ūdens izmantošanu saistīto tiesību aktu, piemēram, Direktīvas 91/271/EEK par komunālo 
notekūdeņu attīrīšanu (UWWTD) pilnīga īstenošana ir priekšnosacījums Ūdens resursu 
sistēmas direktīvas (WFD) ievērošanai. 2003. gadā ES-15 dalībvalstis ziņoja par UWWTD 
īstenošanu tikai 81 % apmērā. Pēdējos gados Komisija ir ierosinājusi tiesvedību pret vairākām 
dalībvalstīm.

Vairumā 12 jauno dalībvalstu ir pārejas periods līdz 2015. gadam, līdz kuram ir jāpanāk 
atbilstība UWWTD. Tomēr jau tagad šķiet skaidrs, ka vairākas no tām nevēlas pildīt līdz 
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2015. gadam UWWTD nosacījumus, jo dalībvalstīm trūkst politiskās gribas nodrošināt 
nepieciešamo finansējumu. Tādējādi šķiet, ka dažas no šīm dalībvalstīm pat aicina pārstrādāt
šo direktīvu, lai panāktu „labāku regulējumu”.

Kad Komisija paredz panākt UWWT pilnīgu ievērošanu ES-15 dalībvalstīs? Kuros gadījumos 
Komisija uzsāks 228 pantā paredzēto rīcību pret ES-15 dalībvalstīm, kas pēc ES tiesas 
atzinuma neievēro UWWT? Vai Komisija nepadosies dalībvalstu aicinājumiem pārstrādāt
UWWT? Ko tā darīs, lai nodrošinātu UWWT pilnīgu īstenošanu ES-12 dalībvalstīs līdz 
2015. gadam?

2. Jautājums par Direktīvas 91/271/EK 5. panta piemērošanu Grieķijā (Evangelia 
Tzampazi)

Direktīvas 91/271/EK 5. pants par komunālo notekūdeņu attīrīšanu paredz, ka dalībvalstis 
nosaka jutīgās zonas savā teritorijā un nodrošina, ka visi komunālie notekūdeņi, kas nonāk 
attīrīšanas iekārtās, pirms izvadīšanas jutīgajās zonās tiek pakļauti stingrākai attīrīšanai, lai 
izvairītos no kaitējuma radīšanas dabiskajai videi. Saskaņā ar Komisijas paziņojumu šajā 
jautājumā pret Grieķiju ir ierosināta pārkāpumu procedūra, jo tā nav veikusi nepieciešamos 
pasākumus.

Ņemot vērā iepriekš minēto, vai Komisijas atbildēs:
Kādi notikumi notikuši aplūkojamajā lietā?
Kā Komisija plāno rīkoties, lai nodrošinātu Direktīvas 91/271/EK pareizu īstenošanu un to, ka 
jutīgās zonas ir pasargātas no nepietiekami attīrītiem komunālajiem notekūdeņiem?

JAUTĀJUMI PAR ŪDENS RESURSU SISTĒMAS DIREKTĪVU 2000/60/EK

3. Ūdens resursu sistēmas direktīvas īstenošanas pirmais posms (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin un Hiltrud Breyer)

Komisijas 2007. gada 22. marta paziņojums COM(2007) 128 ataino bēdīgo situāciju saistībā 
ar Ūdens resursu sistēmas direktīvas 2000/60/EK pirmā posma īstenošanu. Šajā paziņojumā 
Komisija nosauca „19 dalībvalstis, kurās ir nopietnas nepilnības 4., 9., un 14. panta 
transponēšanā, kamēr vairums pārējo dalībvalstu nav transponējušas WFD pilnā apjomā.”

4. pants nosaka vides aizsardzības mērķus, 9. pants nosaka ūdens pakalpojumu izmaksu 
atgūšanu un 14. pants attiecas uz sabiedrības informēšanu un apspriešanos un tādējādi paredz 
WFD galvenos pamatnosacījumus.

Turklāt Komisija atklāja, ka vidēji vairāk nekā 60 % virszemes ūdens tilpju ES valstīs ir 
pakļautas riskam, ka WFD noteiktie vides mērķi netiks sasniegti līdz 2015. gadam, 
pamatojoties uz pašreizējiem datiem vai arī uz to, ka dati ir nepietiekami riska izvērtēšanai.

Komisija paziņo, ka tā „uzskatīs šo slikto rādītāju novēršanu par galveno prioritāti.”
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Kuras dalībvalstis, ja tādas vispār ir, veica atbilstošus pasākumus, lai labotu neatbilstību 
direktīvai pēc Komisijas paziņojuma? Kādu „galveno prioritāro” darbību Komisija ir veikusi
kopš 2007. gada maija, lai nodrošinātu, ka dalībvalstis panāk atbilstību WFD cik drīz vien 
iespējams un ka tās sasniegs vides mērķus līdz 2015. gadam?

4. WFD 4. panta 7. punkta piemērošana (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin un 
Hiltrud Breyer)

WFD 4. panta 7. punkts nosaka, ka, pastāvot dažiem nosacījumiem, dalībvalstis nepārkāpj šo 
direktīvu, pat ja nav sasniegts, piemēram, labs gruntsūdens stāvoklis, labs ekoloģiskais 
stāvoklis vai nav novērsta ūdenstilpes stāvokļa pasliktināšanās.

Kuras dalībvalstis ir atbilstoši transponējušas 4. panta 7. punktu? Vai Komisija uzskata, ka tās 
dalībvalstis, kas ir ķērušās vai šķiet, ka ķersies pie šī panta piemērošanas, ir izpildījušas vai 
izpildīs visus tā nosacījumus? Kāda būs Komisijas rīcība attiecībā uz dalībvalstīm, kas nav 
transponējušas 4. panta 7. punktu vai nav to izdarījušas atbilstoši un tomēr plāno jaunu
infrastruktūru izstrādes?

5. Kopienas piešķirtā finansējuma infrastruktūras attīstībai atbilstība WFD (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin un Hiltrud Breyer)

Saskaņā ar Komisijas 2006. gada februāra izstrādāto dokumentu „Veidosim struktūrfondu un 
Kohēzijas fonda pozitīvu attieksmi pret ūdeni ” palīdzībai no fondiem jāsaskan ar politiku 
ūdens jomā.

Tomēr mēs esam saņēmuši informāciju par Kopienas finansējuma piešķiršanu vairākiem 
projektiem, piemēram, aizsprostu, dambju un hidroelektrostaciju būvniecībai, kas pārkāpj 
WFD, jo 4. panta 7. punkta nosacījumi, kas pieļauj dažu pienākumu nepildīšanu, netiek 
ievēroti.

Vai Komisija zina, ka Kopienas finansējums tiek piešķirts lieliem projektiem, kuru īstenošanā 
tiek pārkāpti Komisijas pieņemtie tiesību akti ūdens jomā? Ko Komisija plāno darīt, lai 
nodrošinātu, ka struktūrfondu un Kohēzijas fonda līdzekļi tiek izmantoti atbilstoši WFD 
likumīgajiem nosacījumiem?

6. Galveno nepilnību pārvarēšana (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin un Hiltrud 
Breyer)

Saskaņā ar Komisijas paziņojumu par Ūdens resursu sistēmas direktīvas 2000/60/EK (WFD) 
piemērošanas pirmo posmu pastāv nopietnas nepilnības attiecībā uz nacionālā ekoloģiskā 
izvērtējuma un klasifikācijas sistēmām, it īpaši uz būtisko starptautiskās kalibrēšanas norisi. 
Tas nopietni mazina WFD uzticamību.

Turklāt paziņojumā ir izklāstīts, ka ir jāuzlabo metodoloģija un pieeja dažiem svarīgiem
jautājumiem (piemēram, stipri pārveidotu ūdens objektu noteikšana, riska novērtēšanas 
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kritēriji un gruntsūdens kvantitatīvā stāvokļa noteikšana.

Visbeidzot tajā ir paziņots, ka ievērojami jāmazina 5. panta analīzei paredzēto datu nepilnības 
un trūkumi (upju baseinu apgabalu analīze, cilvēku darbības ietekmes uz vidi pārskats un 
ūdens izmantošanas ekonomiskā analīze).

Vai Komisija izskata, ka dalībvalstis: 1) atzīst šīs nepilnības; b) ir uzsākušas atbilstīgus
pasākumus to novēršanai? Ko Komisija darīs, lai palīdzētu novērst šīs nepilnības, un vai tās 
rīcībā ietilps arī pārkāpumu procedūru ierosināšana?

7. Notikumi jaunajās dalībvalstīs (Richard Seeber)

Kādi ir jaunākie notikumi attiecībā uz Ūdens resursu sistēmas direktīvu jaunajās dalībvalstīs? 
Kādas sekas ir izcenojumu ieviešanai jaunajās dalībvalstīs?

8. Demogrāfisko izmaiņu ietekme (Richard Seeber)

Mēs esam nonākuši situācijā, kad pieaug ar demogrāfiju saistītās problēmas. Kādu ilgtermiņa 
ietekmi atstās izmaiņas demogrāfiskajās struktūrās uz Ūdens resursu sistēmas direktīvas 
turpmāko īstenošanu, it īpaši, ja tās īstenošanā piedalīsies sabiedrība?
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