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Οι σταθμοί επεξεργασίας στη λεκάνη απορροής του Δούναβη είναι, σε 
αρκετές περιπτώσεις, υπερμεγέθεις και μη βιώσιμοι, δηλώνουν οι 
ελεγκτές της ΕΕ 
Σε έκθεση που δημοσίευσε σήμερα το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο (ΕΕΣ) διατυπώνονται σημαντικές 
συστάσεις για τη βελτίωση της αποδοτικότητας, της αποτελεσματικότητας και της βιωσιμότητας των 
σταθμών επεξεργασίας αστικών λυμάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη. Μολονότι η 
χρηματοδότηση της ΕΕ συνέβαλε καταλυτικά στην προσπάθεια της Τσεχικής Δημοκρατίας, της 
Ουγγαρίας, της Ρουμανίας και της Σλοβακίας να κάνουν περαιτέρω βήματα προόδου για την επίτευξη 
σημαντικών στόχων πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα, σε όλες τις χώρες σημειώθηκαν καθυστερήσεις 
όσον αφορά τη συμμόρφωση με τους κανόνες και την απορρόφηση των διαθέσιμων κονδυλίων της 
ΕΕ. Παρότι, σε γενικές γραμμές, οι σταθμοί των οικείων χωρών επεξεργάζονται καταλλήλως τα 
λύματα, σε ορισμένες περιπτώσεις η διαχείριση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων και των 
υπερχειλίσεων ομβρίων υδάτων ήταν ανεπαρκής. Ένα τρίτο των σταθμών είναι υπερμεγέθεις και, 
ενδεχομένως, μη βιώσιμοι. 

«Ο Δούναβης αποτελεί ζωτική αρτηρία της Ευρώπης όσον αφορά τις επιχειρηματικές δραστηριότητες, τα 
ταξίδια και τα οικοσυστήματα. Ωστόσο, κινδυνεύει από οργανική και άλλων μορφών ρύπανση εξαιτίας 
της αναποτελεσματικής επεξεργασίας των λυμάτων» σχολίασε ο κ. George Pufan, Μέλος του ΕΕΣ και 
αρμόδιος για την έκθεση. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ διαπίστωσαν ότι οι δαπάνες της ΕΕ κατά την περίοδο προγραμματισμού 2007-2013 συνέβαλαν 
καταλυτικά στην προαγωγή της συλλογής και της επεξεργασίας των λυμάτων και στις τέσσερις χώρες. Εντούτοις, η 
επιτευχθείσα πρόοδος δεν ήταν ικανοποιητική, με αποτέλεσμα να μην τηρηθούν οι προθεσμίες της ΕΕ σχετικά με την 
επεξεργασία των λυμάτων. Οι ελεγκτές επισήμαναν επίσης τους αργούς ρυθμούς απορρόφησης των πόρων της ΕΕ από 
τις ενδιαφερόμενες χώρες, με αποτέλεσμα είτε να υπάρχει κίνδυνος απώλειας της χρηματοδότησης της ΕΕ είτε να 
καθίσταται αναγκαία η πρόσθετη χρηματοδότηση από τα εθνικά δημόσια ταμεία. 

Οι ελεγκτές διαπίστωσαν επίσης ότι περίπου το ένα τρίτο των σταθμών ήταν υπερμεγέθεις, ακόμη και αν ληφθούν 
υπόψη οι προγραμματισμένες μελλοντικές συνδέσεις νοικοκυριών με το δίκτυο αποχέτευσης, καθώς και ότι δεν 
καθίσταται δυνατή η αξιολόγηση των δυνητικών επιδόσεων των σταθμών σε περίπτωση υπερχείλισης ομβρίων υδάτων, 
δεδομένου ότι δεν υπάρχουν προσδιορίσιμες ποσοτικώς πληροφορίες. Οι ελεγκτές αξιολόγησαν επίσης τη συμμόρφωση 
των σταθμών με τις κανονιστικές ρυθμίσεις τόσο της ΕΕ όσο και των κρατών μελών και διαπίστωσαν ότι οι σταθμοί 
επεξεργασίας λυμάτων των οικείων χωρών διαχειρίζονταν καταλλήλως την ιλύ, πλην της Ρουμανίας, καθώς και ότι, ως 
επί το πλείστον, συμμορφώνονταν με τις απαιτήσεις περί εκροών που ορίζονταν τόσο στις άδειες απόρριψης που τους 
είχαν χορηγηθεί όσο και στην οδηγία. Επιπλέον, το γεγονός ότι, σε ορισμένες περιπτώσεις, οι εθνικές απαιτήσεις περί 
εκροών είναι αυστηρότερες από εκείνες της οδηγίας σημαίνει ότι ενδέχεται να είναι απαραίτητη η αναθεώρηση της 
οδηγίας. 
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Οι ελεγκτές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι, σε αρκετές περιπτώσεις, η οικονομική βιωσιμότητα των 
συγχρηματοδοτούμενων από την ΕΕ υποδομών ήταν αμφίβολη. Στο 90 % των περιπτώσεων, τα τέλη για την επεξεργασία 
των λυμάτων που χρεώνονταν στους χρήστες ήταν υπερβολικά χαμηλά. Δεν καθιστούσαν δυνατή την πλήρη ανάκτηση 
του κόστους από τους σταθμούς και υπολείπονταν του κοινώς αποδεκτού ποσοστού προσιτότητας, το οποίο ισούται με 
το τέσσερα τοις εκατό του εισοδήματος ενός νοικοκυριού. Επιπλέον, οι ελεγκτές επισήμαναν την απουσία στοιχείων από 
τα οποία να προκύπτει εάν οι ιδιοκτήτες των υποδομών έχουν συσσωρεύσει επαρκή αποθεματικά για την κατάλληλη 
συντήρηση και την πιθανή ανακαίνιση των σταθμών.  

Η λεκάνη απορροής του Δούναβη είναι η μεγαλύτερη λεκάνη απορροής στην Ευρώπη. Διασχίζει 19 χώρες 
και είναι εκτεθειμένη στη ρύπανση των υδάτων, η οποία μπορεί να προέρχεται από διάφορες πηγές. 
Κατά τις περιόδους προγραμματισμού 2000-2006 και 2007-2013, η ΕΕ συνεισέφερε 7,9 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την υλοποίηση έργων επεξεργασίας λυμάτων στα τέσσερα κράτη μέλη. 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Οι ειδικές εκθέσεις του ΕΕΣ δημοσιεύονται καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και παρουσιάζουν τις 
διαπιστώσεις επιλεγμένων ελέγχων επί συγκεκριμένων τομέων του προϋπολογισμού ή επί 
συγκεκριμένων διαχειριστικών θεμάτων.  

Στην εν λόγω ειδική έκθεση (αριθ. 2/2015) με τίτλο, «Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας 
αστικών λυμάτων από την ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: χρειάζονται περαιτέρω 
προσπάθειες στήριξης των κρατών μελών για την εξασφάλιση των στόχων της πολιτικής της ΕΕ για 
τα λύματα», αξιολογήθηκε η αποτελεσματικότητα των πόρων που διατέθηκαν, στο πλαίσιο του 
Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης και του Ταμείου Συνοχής, σε σταθμούς 
επεξεργασίας λυμάτων, ως τρόπου βοήθειας των κρατών μελών να επιτύχουν τους στόχους 
πολιτικής της ΕΕ για τα λύματα. 

Τα λύματα και η ιλύς καθαρισμού λυμάτων μπορούν να υποβαθμίσουν την ποιότητα των υδάτων 
και του εδάφους. Για την αντιμετώπιση της απειλής αυτής, η ΕΕ έχει εκδώσει σχετικές οδηγίες, ενώ 
έχει συγχρηματοδοτήσει την κατασκευή συστημάτων συλλογής, καθώς και σταθμών επεξεργασίας 
λυμάτων. 

Οι ελεγκτές εξέτασαν την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων σε 
τέσσερα κράτη μέλη από τα οποία διέρχεται η λεκάνη απορροής του Δούναβη (Τσεχική Δημοκρατία, 
Ουγγαρία, Ρουμανία και Σλοβακία). Επίσης, εξέτασαν δείγμα σταθμών επεξεργασίας, προκειμένου 
να διαπιστώσουν πώς αυτοί επεξεργάζονταν τα λύματα και διαχειρίζονταν την ιλύ καθαρισμού των 
λυμάτων, καθώς και προκειμένου να διακριβώσουν τις πιθανότητες οικονομικής βιωσιμότητάς τους. 

Οι ελεγκτές της ΕΕ συνιστούν τα εξής: 

• Η Επιτροπή πρέπει να ενισχύσει τις απαιτήσεις υποβολής εκθέσεων και τα κράτη μέλη πρέπει να θεσπίσουν 
νομικές διατάξεις που να διασφαλίζουν την άμεση σύνδεση των νοικοκυριών με το δημόσιο δίκτυο 
αποχέτευσης. 

• Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να ορίσουν κριτήρια για όλους τους τρόπους χρήσης της ιλύος και να 
λάβουν τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να διασφαλιστεί η αυστηρή παρακολούθηση των ρύπων. 

• Η Επιτροπή πρέπει να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να υλοποιήσουν μια υπεύθυνη πολιτική τιμολόγησης των 
λυμάτων με τιμές που να μην είναι κατώτερες του επιπέδου οικονομικής προσιτότητας του 4 %, και να 
λάβει μέτρα προκειμένου να διασφαλίζεται η διάθεση επαρκών κεφαλαίων για την απαραίτητη συντήρηση 
και ανακαίνιση των σταθμών. 
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• Η Επιτροπή πρέπει να εξετάσει επιμελώς κατά πόσον το μέγεθος των σταθμών είναι ενδεδειγμένο και, από 
κοινού με τα κράτη μέλη, να επιληφθεί του ζητήματος των υπερχειλίσεων ομβρίων υδάτων καθώς αυτές 
μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά την ποιότητα των υδάτων. Οι φορείς εκμετάλλευσης των σταθμών 
πρέπει επίσης να αξιοποιούν τυχόν ευκαιρίες για εξοικονόμηση λειτουργικών δαπανών. 

• Τέλος, η Επιτροπή πρέπει να αξιολογήσει την καταλληλότητα των προβλεπόμενων στην οδηγία ορίων 
συγκέντρωσης και, ταυτοχρόνως, να συνεκτιμήσει την τεχνολογική πρόοδο που έχει σημειωθεί από το 
1991, έτος έκδοσης της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. 

Για λεπτομερέστερες παρατηρήσεις και συστάσεις, μπορείτε να ανατρέξετε στο πλήρες κείμενο της έκθεσης στον 
ιστότοπο www.eca.europa.eu  
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