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IZVAJANJE EVROPSKE OKOLJSKE ZAKONODAJE

VPRAŠANJA KOMISIJI ZA RAZPRAVO NA 
SEJI ODBORA ZA OKOLJE 26. IN 27. NOVEMBRA 2007

VPRAŠANJA V ZVEZI Z DIREKTIVO 91/271/ES O ČIŠČENJU KOMUNALNE 
ODPADNE VODE

1. Čiščenje komunalne odpadne vode (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin in Hiltrud 
Breyer)

Popolno izvajanje zakonodaje na področju vode, kot je Direktiva 91/271/ES o čiščenju 
komunalne odpadne vode, je pomemben pogoj za skladnost z okvirno direktivo o vodah. Leta 
2003 se je po poročanju držav članic v EU-15 izvajalo le 81 % direktive o čiščenju 
komunalne odpadne vode. Komisija je v zadnjih letih sprožila sodne postopke zoper več 
držav članic.
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Za večino od 12 novih držav članic velja prehodno obdobje do leta 2015, v katerem naj bi 
dosegle skladnost z direktivo o čiščenju komunalne odpadne vode. Vendar se že zdi jasno, da 
do tega leta nekatere med njimi niso pripravljene izpolniti obveznosti Direktive 91/271/ES 
zaradi pomanjkanja politične volje, da bi se zagotovilo potrebna sredstva. Zdi se, da nekatere 
od teh držav članic v imenu boljše priprave zakonodaje zato celo pozivajo k reviziji te 
direktive. 

Kdaj Komisija predvideva popolno izvajanje Direktive 91/271/ES v EU-15? V katerih 
primerih bo Komisija sprejela ukrep iz člena 228 zoper države članice EU-15, v katerih je 
Sodišče Evropskih skupnosti ugotovilo neskladnost z Direktivo 91/271/ES? Bo Komisija 
nasprotovala zahtevam držav članic po reviziji Direktive 91/271/ES? Kakšne ukrepe bo 
sprejela, da se bo zagotovilo popolno izvajanje Direktive 91/271/ES v EU-12 do leta 2015?

2. Vprašanje v zvezi z izvajanjem člena 5 Direktive 91/271/ES v Grčiji (Evangelia 
Tzampazi)

Člen 5 Direktive 91/271/ES o čiščenju komunalne odpadne vode navaja, da morajo države 
članice opredeliti občutljiva območja na svojih ozemljih in zagotoviti, da bodo komunalne 
odpadne vode, ki se dovajajo v kanalizacijske sisteme, pred izpustom v občutljiva območja 
podvržene strožjemu postopku čiščenja, da se prepreči uničevanje naravnega okolja. Kot 
navaja sporočilo Komisije, se je začel postopek za ugotavljanje kršitev zoper Grčijo, ker ta ni 
sprejela potrebnih ukrepov.

Ali bo Komisija glede na zgoraj navedeno povedala:
Do kakšnega napredka je prišlo v zadevnem primeru?
Kakšne ukrepe namerava sprejeti, da se zagotovi pravilno izvajanje Direktive 91/271/ES ter 
da se zavaruje občutljiva območja pred neprimerno očiščeno komunalno odpadno vodo? 

VPRAŠANJA V ZVEZI Z OKVIRNO DIREKTIVO O VODAH 2000/60/ES

3. Prva faza izvajanja okvirne direktive o vodah (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin in Hiltrud Breyer)

Sporočilo Komisije KOM(2007) 128 z dne 22. marca 2007 kaže jasno sliko prve faze 
izvajanja Okvirne direktive o vodah 2000/60/ES. V tem sporočilu je Komisija navedla, da je 
„pri 19 državah članicah ugotovila resne pomanjkljivosti v zvezi s členi 4, 9 ali 14“ in da 
„večina drugih držav članic ni uspela skladno prenesti Okvirne direktive o vodah v celoti“.

Člen 4 določa okoljske cilje, člen 9 obravnava povračilo stroškov storitev za rabo vode, člen 
14 pa se nanaša na obveščanje in posvetovanje z javnostjo. Ti členi torej predstavljajo glavne 
elemente okvirne direktive o vodah. 

Poleg tega je Komisija ugotovila, da na podlagi veljavnih podatkov v povprečju 60 % vodnih 
teles površinskih voda v EU morda ne bo doseglo okoljskih ciljev okvirne direktive o vodah 
do leta 2015 ali pa nimajo na voljo ustreznih podatkov, da bi ocenili to tveganje. 
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Komisija navaja, da „bo te negativne ugotovitve obravnavala prednostno“. 

Katere države članice, če sploh katere, so po sporočilu Komisije sprejele ustrezne ukrepe za 
odpravo neskladnosti? Kateri prednostni ukrep je Komisija sprejela po marcu 2007, da se 
zagotovi, da države članice čim prej dosežejo skladnost z okvirno direktivo o vodah in da 
izpolnijo okoljske cilje do leta 2015?

4. Uporaba člena 4(7) okvirne direktive o vodah (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin in Hiltrud Breyer)

Člen 4(7) okvirne direktive o vodah navaja, da pod določenimi pogoji države članice ne bodo 
kršile te direktive, tudi če ne bodo dosegale na primer dobrega stanja podzemne vode, 
dobrega ekološkega stanja ali uspele preprečiti slabšanja stanja vode. 

Katere države članice so člen 4(7) pravilno prenesle v nacionalno zakonodajo? Ali Komisija 
meni, da države članice, ki so uporabljale ali bodo verjetno uporabljale ta člen, izpolnjujejo 
oziroma bodo izpolnjevale pogoje iz navedenega člena? Katere ukrepe bo Komisija sprejela 
zoper države članice, ki člena 4(7) v nacionalno zakonodajo niso prenesle pravilno ali pa tega 
sploh niso storile ter kljub temu načrtujejo nov razvoj infrastrukture?

5. Skladnost financiranja Skupnosti na področju infrastrukture z okvirno direktivo o 
vodah (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin in Hiltrud Breyer)

V skladu z dokumentom Komisije „Naredimo strukturne in kohezijske sklade prijaznejše za 
vodo“ (Making the Structural and Cohesion Funds Water Positive) iz februarja 2006 mora biti 
pomoč iz skladov usklajena s politiko na področju vode. 

Vendar smo prejeli podatke, da Skupnost financira različne projekte, kot so graditev zapor, 
jezov ali hidroelektrarn, ki kršijo okvirno direktivo o vodah, kadar pogoji iz člena 4(7), ki bi 
dovolili neizpolnjevanje nekaterih obveznosti, niso izpolnjeni. 

Ali se Komisija zaveda, da so sredstva Skupnosti namenjena velikim projektom, ki bi kršili 
zakonodajo Skupnosti na področju vode? Katere ukrepe namerava Komisija sprejeti, da se 
zagotovi, da odhodki iz kohezijskih in strukturnih skladov izpolnjujejo zakonske zahteve iz 
okvirne direktive o vodah?

6. Odpravljanje glavnih pomanjkljivosti (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin in 
Hiltrud Breyer)

Glede na sporočilo Komisije o prvi fazi izvajanja Okvirne direktive o vodah 2000/60/ES 
obstajajo resne pomanjkljivosti v zvezi z nacionalno ekološko oceno in sistemom za 
razvrščanje, zlasti za odločilen postopek interkalibracije. To resno ogroža verodostojnost 
okvirne direktive o vodah. 

Poleg tega je sporočilo odkrilo, da morajo biti metodologije in pristopi v zvezi z nekaterimi 
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ključnimi vprašanji (kot so določitev močno preoblikovanih vodnih teles, merila za oceno 
tveganja ali obravnavo količinskega stanja podzemnih voda) izboljšani. 

Nazadnje navaja, da je treba bistveno zmanjšati obstoječe podatkovne vrzeli in 
pomanjkljivosti analize iz člena 5 (značilnosti vodnih območij, pregled vpliva človeških 
dejavnosti na okolje in ekonomska analiza o rabi vode).

Ali Komisija meni, da države članice a) priznavajo te pomanjkljivosti in b) sprejemajo 
ustrezne ukrepe za njihovo odpravo? Kakšne ukrepe bo Komisija sprejela, da jim pomaga pri 
premagovanju teh pomanjkljivosti, in ali bo postopek za ugotavljanje kršitev del teh ukrepov?

7. Napredek v novih državah članicah (Richard Seeber)

Kakšni so najnovejši napredki v zvezi z okvirno direktivo o vodah v novih državah članicah; 
kakšni so učinki uvedbe oblikovanja cen v novih državah članicah?

8. Vpliv demografskih sprememb (Richard Seeber)

Smo v obdobju vse večjih demografskih izzivov. Kakšen bo dolgoročen vpliv sprememb v 
demografskih strukturah na prihodnje izvajanje okvirne direktive o vodah, zlasti glede 
sodelovanja javnosti?
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