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PYTANIA ODNOSZĄCE SIĘ DO DYREKTYWY 91/271/EWG DOTYCZĄCEJ 
OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW KOMUNALNYCH

1. Oczyszczanie ścieków komunalnych (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin oraz 
Hiltrud Breyer)

Warunkiem zapewnienia zgodności z RDW jest pełne wdrożenie aktów prawnych 
odnoszących się do kwestii związanych z wodą, takich jak dyrektywa 91/271/EWG dotycząca 
oczyszczania ścieków komunalnych. W 2003 r. 15 państw członkowskich UE zgłosiło 
wykonanie dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych jedynie w 81%. 
W ostatnich latach Komisja wszczęła postępowanie przeciwko kilku z nich.
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Większość z 12 nowych państw członkowskich korzysta do 2015 r. z okresu przejściowego 
w zapewnieniu przestrzegania przedmiotowej dyrektywy. Wyraźnie jednak widać, że kilka 
z nich jest niechętnych wypełnieniu zobowiązań wynikających z dyrektywy w wymienionym 
terminie ze względu na brak woli politycznej dla zapewnienia koniecznych funduszy. 
Niektóre państwa członkowskie wyraźnie apelują wręcz o zmianę wspomnianej dyrektywy, 
powołując się na lepsze stanowienie prawa. 

W jakim terminie, według przewidywań Komisji, państwa UE-15 zapewnią pełną zgodność 
z dyrektywą dotyczącą oczyszczania ścieków komunalnych? W jakim przypadku Komisja 
podejmie działania na mocy art. 228 przeciwko państwom UE-15, które nie zapewnią 
zgodności z dyrektywą zgodnie z oceną ETS? Czy Komisja zamierza zignorować apele 
państw członkowskich domagających się zmiany przedmiotowej dyrektywy? Jakie działania 
zamierza podjąć, aby zapewnić pełne wdrożenie dyrektywy w państwach UE-12 do 2015 r.?

2. Pytanie dotyczące wdrożenia art. 5 dyrektywy 91/271/EWG przez Grecję (Evangelia 
Tzampazi)

W myśl art. 5 dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej oczyszczania ścieków komunalnych 
państwa członkowskie określają na swoim terytorium obszary wrażliwe i zapewniają, że 
ścieki komunalne odprowadzane do systemów zbierania, przed odprowadzeniem do obszarów 
wrażliwych, poddawane są bardziej rygorystycznemu oczyszczaniu, tak aby uniknąć 
zniszczenia środowiska naturalnego. Zgodnie z komunikatem Komisji w tej sprawie 
przeciwko Grecji wszczęto postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa 
członkowskiego, gdyż nie podjęła ona koniecznych działań.

W świetle powyższego czy Komisja mogłaby wyjaśnić:
Jakich postępów dokonano w przedmiotowej sprawie?
Jakie działania zamierza podjąć, aby zagwarantować prawidłowe wdrożenie dyrektywy 
91/271/EWG oraz ochronę obszarów wrażliwych przed niedostatecznie oczyszczonymi 
ściekami komunalnymi? 

PYTANIA DOTYCZĄCE RAMOWEJ DYREKTYWY WODNEJ 2000/60/WE

3. Pierwszy etap wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin oraz Hiltrud Breyer)

Komunikat Komisji COM(2007)128 z dnia 22 marca 2007 r. zawiera niezwykle krytyczny 
opis pierwszego etapu wdrożenia ramowej dyrektywy wodnej 2000/60/WE (RDW). Komisja 
stwierdziła w nim poważne niedociągnięcia w przypadku 19 państw członkowskich 
w odniesieniu do transpozycji art. 4, 9 lub 14, przy czym „większości państw członkowskich 
nie [udało] się dokonać w pełni zgodnej transpozycji RDW”.

W art. 4 określono cele środowiskowe, art. 9 dotyczy zwrotu kosztów za usługi wodne, zaś 
w art. 14 mowa jest o informowaniu społeczeństwa i konsultacjach, a zatem stanowią one 
kluczowe elementy RDW. 
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Ponadto Komisja stwierdziła, że istnieje ryzyko, iż średnio ponad 60% części wód 
powierzchniowych w UE nie osiągnie celów środowiskowych RDW do 2015 r., wnioskując 
z danych bieżących, lub brak wystarczających danych, aby ocenić to ryzyko. 

Komisja stwierdziła, że „ustosunkuje się do niniejszych niekorzystnych danych w trybie 
priorytetowym”. 

Czy którekolwiek z państw członkowskich, a jeżeli tak, to które, podjęły odpowiednie 
działania, aby wyeliminować brak zgodności w związku z komunikatem Komisji? Jakie 
działania w trybie priorytetowym Komisja podjęła od marca 2007 r., aby zagwarantować, że 
państwa członkowskie osiągną jak najszybciej zgodność z RDW i zrealizują cele 
środowiskowe do 2015 r.?

4. Stosowanie art. 4 ust. 7 RDW (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin oraz Hiltrud 
Breyer)

W myśl art. 4 ust. 7 RDW w określonych warunkach państwa członkowskie nie naruszają 
RDW, nawet wtedy gdy nie osiągną np. dobrego stanu wód podziemnych, dobrego stanu 
ekologicznego lub gdy nie zapobiegną pogarszaniu się stanu wód. 

Które państwa członkowskie transponowały prawidłowo art. 4 ust. 7? Czy zdaniem Komisji 
państwa członkowskie, które skorzystały lub najprawdopodobniej skorzystają z tego artykułu, 
spełniły lub spełnią określone w nim warunki? Jakie działania Komisja podejmie przeciwko 
państwom członkowskim, które nie transponowały art. 4 ust. 7 lub zrobiły to nieprawidłowo, 
a mają w planach nowe przedsięwzięcia infrastrukturalne?

5. Zgodność wspólnotowego finansowania infrastruktury z RDW (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin oraz Hiltrud Breyer)

Zgodnie z dokumentem Komisji zatytułowanym „Making the Structural and Cohesion Funds 
Water Positive” („Uwzględnienie zagadnień polityki wodnej w funduszach strukturalnych 
i Funduszu Spójności”) z lutego 2006 r. pomoc udzielana z funduszy powinna być spójna 
z polityką wodną. 

Uzyskałyśmy jednak informacje na temat wspólnotowego finansowania różnych 
przedsięwzięć, takich jak budowa zapór, tam lub elektrowni wodnych, które naruszają RDW, 
gdyż nie spełniają warunków określonych w art. 4 ust. 7, umożliwiających niewypełnienie 
określonych zobowiązań. 

Czy Komisja wie o tym, że fundusze wspólnotowe są przeznaczane na duże przedsięwzięcia, 
które najwyraźniej naruszają prawodawstwo wspólnotowe dotyczące wody? Jakie działania 
Komisja zamierza podjąć, aby zagwarantować zgodność wydatków w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności z wymogami przepisów RDW?
6. Usunięcie największych niedociągnięć (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin oraz 
Hiltrud Breyer)
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Jak wynika z komunikatu Komisji w sprawie pierwszego etapu wdrażania ramowej 
dyrektywy wodnej 2000/60/WE (RDW) istnieją poważne niedociągnięcia w zakresie 
krajowych systemów oceny środowiskowej i klasyfikacji, zwłaszcza w zakresie niezwykle 
ważnej procedury interkalibracji. W istotnym stopniu podważa to wiarygodność RDW. 

Ponadto w komunikacie stwierdzono, że poprawy wymaga metodologia i podejście do 
pewnych kluczowych zagadnień (takich jak oznaczenie silnie zmodyfikowanych zbiorników 
wodnych, kryteria oceny ryzyka lub określenie stanu ilościowego wód podziemnych). 

Stwierdzono także, że istniejące braki w danych i niedociągnięcia w zakresie analizy, o której 
mowa w art. 5 (charakterystyka obszaru dorzecza, przegląd wpływu działalności człowieka na 
środowisko i analiza ekonomiczna korzystania z wód), powinny zostać znacznie ograniczone.

Czy zdaniem Komisji państwa członkowskie a) przyznają się do wymienionych niedociągnięć 
oraz b) podejmują wystarczające działania, aby je usunąć? Jakie działania Komisja podejmie, 
aby pomóc im w usunięciu stwierdzonych niedociągnięć i czy częścią tych działań będą 
postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego?

7. Zmiany w nowych państwach członkowskich (Richard Seeber)

Jaki jest aktualny stan wdrażania ramowej dyrektywy wodnej w nowych państwach 
członkowskich; jakie są spodziewane skutki wprowadzenia opłat w nowych państwach 
członkowskich?

8. Wpływ zmian demograficznych (Richard Seeber)

Stoimy obecnie w obliczu coraz trudniejszych problemów demograficznych. Jakie będą 
długofalowe skutki zmian w strukturach demograficznych dla przyszłego wdrożenia ramowej 
dyrektywy wodnej, zwłaszcza w zakresie udziału społeczeństwa?
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