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P5_TA(2002)0122 

Επεξεργασία των αστικών λυµάτων  

Ψήφισµα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων (2000/2318(INI)) 

 

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 175, παράγραφος 1, της Συνθήκης, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 91/271/ΕΟΚ, της 21ης Μαίου 1991 για την 
επεξεργασία των αστικών λυµάτων (οδηγία για τα αστικά λύµατα)1, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 76/160/ΕΟΚ, της 8ης ∆εκεµβρίου 1975 περί 
της ποιότητος των υδάτων κολυµβήσεως (οδηγία για τα ύδατα κολυµβήσεως)2, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 
2000/60/ΕΚ, της 23ης Οκτωβρίου 2000 περί θεσπίσεως πλαισίου κοινοτικής δράσης στον 
τοµέα της πολιτικής των υδάτων (οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα)3, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 92/43/ΕΚ, της 21ης Μαΐου 1992 για τη 
διατήρηση των φυσικών οικοτόπων καθώς και της άγριας χλωρίδας και πανίδας (οδηγία 
για τους οικότοπους)4, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 79/409/ΕΟΚ, της 2ας Απριλίου 1979 περί της 
διατηρήσεως των αγρίων πτηνών (οδηγία για τα πτηνά)5, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 80/778/ΕΟΚ, της 15ης Ιουλίου 1980 περί της 
ποιότητας του πόσιµου νερού6, που τροποποιήθηκε από την οδηγία 98/83/ΕΚ7, 

− έχοντας υπόψη την οδηγία του Συµβουλίου 91/676/ΕΟΚ, της 12ης ∆εκεµβρίου 1991 για 
την προστασία των υδάτων από τη νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης8, 

− έχοντας υπόψη το σχέδιο έκθεσης της Επιτροπής σχετικά µε την εφαρµογή της Οδηγίας 
91/271/ΕΟΚ, που διαβιβάσθηκε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο περί τα τέλη του 2001, 

− έχοντας υπόψη το άρθρο 163 του Κανονισµού του, 

− έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Περιβάλλοντος, ∆ηµόσιας Υγείας και Πολιτικής 
των Καταναλωτών (A5-0459/2001), 

Α. έχοντας υπόψη ότι, κατά την εφαρµογή της, η οδηγία για τα αστικά λύµατα προκάλεσε 

                                                 
1 ΕΕ L 135 της 30.5.1991, σ. 40. 
2 ΕΕ L 31 της 5.2.1976, σ. 1. 
3 ΕΕ L 327 της 22.12.2000, σ. 1. 
4 ΕΕ L 206 της 22.7.1992, σ. 7. 
5 ΕΕ L 103 της 25.4.1979, σ. 1. 
6  ΕΕ L 229 της 30.8.1980, σ. 11. 
7  ΕΕ L 330 της 5.12.1998, σ. 32. 
8 ΕΕ L 375 της 31.12.1991, σ. 1. 
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αισθητή βελτίωση της ποιότητας των υδάτων πολλών ποταµών, λιµνών και ακτών της 
Ευρώπης, 

Β. έχοντας υπόψη ότι η ρύπανση που οφείλεται στην ανυπαρξία επεξεργασίας -ή σε 
ανεπαρκή επεξεργασία- των λυµάτων ενός κράτους µέλους έχει επιπτώσεις επί της 
ποιότητας των υδάτων κολύµβησης και των πηγών ποσίµου ύδατος σε εθνικό επίπεδο 
καθώς και επί της ποιότητας των υδάτων άλλων κρατών µελών, και ότι προς επίτευξη των 
στόχων της οδηγίας 91/271/ΕΟΚ απαιτείται κοινοτική δράση σε όλα τα κράτη µέλη, 

Γ. έχοντας υπόψη ότι η καθυστέρηση όσον αφορά την τήρηση των νοµοθετικών, 
κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων της οδηγίας εκ µέρους ενός κράτους µέλους έχει 
αρνητικές επιπτώσεις επί των υπολοίπων, επιδεινώνοντας την ποιότητα των υδάτων στο 
σύνολό τους, 

∆. έχοντας υπόψη την ύπαρξη σηµαντικών ανεπαρκειών όσον αφορά την εφαρµογή της 
οδηγίας για τα αστικά λύµατα, επειδή ορισµένα κράτη µέλη δεν έχουν εφαρµόσει την 
οδηγία αυτή, που ισχύει εδώ και πάνω από µία δεκαετία, παρά το γεγονός ότι η οδηγία για 
τα αστικά λύµατα συνιστά ακρογωνιαίο λίθο της ευρωπαϊκής νοµοθεσίας για τα ύδατα, 

Ε. έχοντας υπόψη ότι η µη εφαρµογή από ορισµένα κράτη µέλη της οδηγίας για την 
επεξεργασία των αστικών λυµάτων δεν αποτελεί µεµονωµένο περιστατικό, δεδοµένου ότι 
το Ευρωπαϊκό ∆ικαστήριο, σε 42 περιπτώσεις που αφορούν 17 οδηγίες, έχει ήδη εκδώσει 
καταδικαστική απόφαση εις βάρος εννέα κρατών µελών για τη µη συµµόρφωσή τους προς 
την κοινοτική νοµοθεσία για τα ύδατα, 

ΣΤ. έχοντας υπόψη ότι το 1998, ένας µεγάλος αριθµός αστικών οικισµών άνω των 150.000 
µονάδων ισοδυνάµου πληθυσµού απέρριπταν όλα τα λύµατα στο περιβάλλον χωρίς καµία 
επεξεργασία, ενώ ένας εξαιρετικά µεγάλος αριθµός αστικών οικισµών απέρριπταν το 
µεγαλύτερο µέρος των λυµάτων τους µε ελλιπή ή ανεπαρκή επεξεργασία, 

Ζ. έχοντας υπόψη ότι πάνω από εκατό µεγάλα αστικά κέντρα έδωσαν ελλιπή στοιχεία στην 
Επιτροπή, 

Η. έχοντας υπόψη ότι διάφορα κράτη µέλη αντέδρασαν κατά τρόπο περιοριστικό και 
αναβλητικό όσον αφορά τον ορισµό των ευαίσθητων περιοχών και δεν έλαβαν υπόψη το 
γεγονός ότι τα αστικά λύµατα µετακινούνται και συµβάλλουν στην αύξηση του επιπέδου 
ρύπανσης πιο κάτω στους ποταµούς, µε συνέπεια να υποβαθµίζονται οι επιπτώσεις των 
λυµάτων και οι στόχοι επεξεργασίας που απαιτούνται για την ελαχιστοποίησή τους, 

Θ. έχοντας υπόψη ότι η πλειοψηφία των κρατών µελών ενήργησε µε βραδύτητα τη στιγµή της 
απόδοσης λογαριασµών στην Επιτροπή όσον αφορά την εφαρµογή, ενώ ορισµένα κράτη 
µέλη δεν έδωσαν καθόλου στοιχεία ή - έδωσαν ελλιπή στοιχεία - στην Επιτροπή σχετικά 
µε την κατάσταση σε αυτά, καθιστώντας έτσι αδύνατη την ορθή αξιολόγηση, 

Ι. έχοντας υπόψη ότι, επειδή τα κράτη µέλη δεν κοινοποίησαν τα στοιχεία αυτά και, 
συνεπώς, δεν δηµοσίευσαν τις εκθέσεις για την ποιότητα των υδάτων τους, παραβιάζεται 
το δικαίωµα περιβαλλοντικής πληροφόρησης των πολιτών, 

ΙΑ. επισηµαίνοντας ότι η Επιτροπή Περιβάλλοντος αναγκάσθηκε να εργασθεί, όπως 
προαναφέρθηκε, µε ελάχιστα στοιχεία στη διάθεσή της, πράγµα που οφείλεται τόσο στην 
βραδύτητα αντίδρασης από πλευράς των κρατών µελών όσο και στην Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή, και ότι η εν λόγω έλλειψη στοιχείων έχει αντίκτυπο και στα πορίσµατα της 
παρούσης έκθεσης πρωτοβουλίας 
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1. τονίζει πόσο σηµαντικό είναι το νοµικά δεσµευτικό χρονοδιάγραµµα της οδηγίας για τα 
αστικά λύµατα καθώς και η εξασφάλιση ότι δεν θα επιδεινωθεί η καθυστέρηση, ενίοτε 
σηµαντικότατη, των κρατών µελών όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας· τονίζει ότι 
εµπίπτει στην αρµοδιότητα των κρατών µελών η µεταφορά των διατάξεων της οδηγίας για 
τα αστικά λύµατα στο εθνικό τους δίκαιο και η εν συνεχεία πρακτική εφαρµογή τους· 

2. τονίζει ότι διάφορα κράτη µέλη έχουν αντιδράσει περιοριστικά και αναβλητικά όσον 
αφορά τον ορισµό ευαίσθητων περιοχών, υποτιµώντας τις επιπτώσεις των λυµάτων και 
των στόχων επεξεργασίας προς ελαχιστοποίησή τους σύµφωνα µε τις διατάξεις της 
οδηγίας· 

3. ζητεί από την Επιτροπή να επιπλήττει χωρίς καθυστέρηση τα κράτη µέλη που δεν 
εκπληρώνουν την υποχρέωση κοινοποίησης και να διασφαλίσει ότι οι πληροφορίες θα 
διαβιβάζονται εγκαίρως στην Επιτροπή· 

4. καλεί την Επιτροπή να κινεί τη διαδικασία επί παραβάσει στις περιπτώσεις µη σεβασµού ή 
παράβλεψης των κριτηρίων ορισµού των ευαίσθητων περιοχών και να κινεί επίσης τη 
νοµική διαδικασία σε περίπτωση µη κοινοποίησης πληροφοριών από τα κράτη µέλη· 

5. καλεί τα κράτη µέλη που δεν έχουν ακόµη ορίσει ευαίσθητες περιοχές, να κοινοποιήσουν 
πάραυτα στην Επιτροπή πλήρη στοιχεία σχετικά µε την εφαρµογή της οδηγίας, ούτως 
ώστε να καταστεί δυνατή η συνολική αξιολόγηση της κατάστασης στην Κοινότητα· 

6. ζητεί από την Επιτροπή να παρουσιάσει το συντοµότερο δυνατό νέα αξιολόγηση της 
εφαρµογής της οδηγίας από τα κράτη µέλη δεδοµένου ότι η τρίτη προθεσµία έχει ήδη 
εκπνεύσει και τα αποτελέσµατά της δεν έχουν ακόµη αναλυθεί· όσον αφορά την Πρώτη 
Έκθεση αξιολόγησης της εφαρµογής, ζητεί από την Επιτροπή να καταβάλει περαιτέρω 
προσπάθειες µε σκοπό την συµπλήρωση και την ενηµέρωση των υποβληθέντων στοιχείων· 

7. θεωρεί σκανδαλώδες το γεγονός ότι τα κράτη µέλη γενικά ανταποκρίνονται τόσο 
ανεπαρκώς στην υποχρέωση πληροφόρησης ώστε ούτε και το 2001 είναι δυνατόν να 
ελεγχθεί η τήρηση της πρώτης προθεσµίας (τέλη του 1998) και καλεί τα κράτη µέλη που 
δεν το έχουν πράξει να εκπληρώσουν άµεσα όλες τις υποχρεώσεις πληροφόρησης που 
απορρέουν από την οδηγία, δεδοµένου µάλιστα ότι εν τω µεταξύ έχει ήδη λήξει και η 
προθεσµία για τη δεύτερη φάση (τέλη του 2000) και δεν υφίστανται αξιοποιήσιµες 
πληροφορίες· 

8. καλεί την Επιτροπή να συνεχίσει να χρησιµοποιεί χωρίς ενδοιασµούς τα κατάλληλα 
διαθέσιµα νοµικά µέσα προς επιβολή και εξασφάλιση της ορθής εφαρµογής της οδηγίας 
για τα αστικά λύµατα και να παρακολουθεί τις περιπτώσεις παραβίασης των υποχρεώσεων 
των κρατών µελών· 

9. καλεί την Επιτροπή να παρουσιάσει, κατά τρόπο σαφή και ευκρινή, τις εκδικαζόµενες από 
το ∆ικαστήριο υποθέσεις, ταξινοµηµένες ανά χώρα και ανά οδηγία και, εφόσον είναι 
δυνατό, να τις καταστήσει προσβάσιµες στο ευρύ κοινό µέσω ∆ιαδικτύου· 

10. αναγνωρίζει τις προσπάθειες της Επιτροπής να επιβάλει τη µεταφορά της οδηγίας και, 
διαφορετικά απ’ ότι έκανε στο παρελθόν, να ασκήσει πίεση για την επίτευξη αυτού του 
σκοπού· 

11. σηµειώνει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να συνδέσει την παραχώρηση οικονοµικής 
βοήθειας µε την αυστηρή τήρηση της οδηγίας για τα αστικά λύµατα· υπογραµµίζει, 
ωστόσο, ότι η πρωτοβουλία αυτή δεν πρέπει να έρχεται σε αντίθεση µε την προστασία του 
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περιβάλλοντος, διακυβεύοντας τις επενδύσεις που είναι αναγκαίες για την επίτευξη αυτού 
του στόχου και θέτοντας έτσι σε µειονεκτική θέση τις ενδιαφερόµενες κοινότητες· 

12. ζητεί από την Επιτροπή να διαθέσει περισσότερους εσωτερικούς πόρους για να επιβάλει 
τη µεταφορά της οδηγίας· 

13. χαιρετίζει την πρωτοβουλία της Επιτροπής να οργανώσει σεµινάριο για να γνωστοποιήσει 
τα καλύτερα ή τα χειρότερα αποτελέσµατα όσον αφορά την εφαρµογή της οδηγίας για τα 
αστικά λύµατα· θεωρεί ότι το σεµινάριο αυτό πρέπει να χρησιµεύσει ως παράδειγµα για 
την οριοθέτηση των προβληµάτων και προς βελτίωση της εφαρµογής ορισµένων οδηγιών 
που σχετίζονται µε το περιβάλλον· για το λόγο αυτό καλεί την Επιτροπή να οργανώνει 
τακτικά, από κοινού µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, περαιτέρω σεµινάρια για οδηγίες των 
οποίων η εφαρµογή παρουσιάζει χαµηλό επίπεδο επιδόσεων· 

14. καλεί την Επιτροπή να βελτιώσει, µε υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Οργανισµού 
Περιβάλλοντος, τη συλλογή στοιχείων και πληροφοριών σχετικά µε τις πιέσεις, τις 
καταστάσεις και τις τάσεις στις διάφορες λεκάνες, και να ετοιµάσει εκτιµήσεις και 
προβλέψεις των περιβαλλοντικών βελτιώσεων αυτών, ως αποτέλεσµα της προοδευτικής 
και πλήρους εφαρµογής της οδηγίας· καλεί την Επιτροπή να λάβει συγκεκριµένα µέτρα για 
να βοηθήσει τις υποψήφιες για ένταξη χώρες στον τοµέα της µελλοντικής εφαρµογής της 
οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυµάτων· 

15. ζητεί από την Επιτροπή να εκπονήσει διεξοδική και λεπτοµερή µελέτη στα κράτη µέλη 
σχετικά µε τις συνθήκες οι οποίες οδήγησαν στο υψηλό επίπεδο µη εφαρµογής της οδηγίας 
προκειµένου να κατανοηθούν καλύτερα τα ακριβή αίτια αυτής της κατάστασης· 

16. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισµα στο Συµβούλιο και την 
Επιτροπή, καθώς και στα κοινοβούλια των κρατών µελών. 
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