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Одиторите на ЕС заявяват, че подобрението на качеството на 
водите на река Дунав е слабо поради „липса на амбиция“ 
в плановете на управление. 

Според нов доклад на Европейската сметна палата се наблюдава слабо подобряване на качеството на 
водите по протежението на река Дунав, въпреки че държавите от речния басейн прилагат Рамковата 
директива за водите на ЕС от 2004 г. Одиторите подчертават, че „липсата на амбиция“ в плановете на 
държавите за управление на водите е основната причина за ограничения напредък. Одитът беше 
съсредоточен върху четири държави членки в басейна на река Дунав — Чешката република, Унгария, 
Румъния и Словакия. 

„Политиката за водите на ЕС следва да гарантира достатъчно количество води с добро качество за 
нуждите на хората и за околната среда,“ заяви George Pufan, членът на Европейската сметна палата, който 
отговаря за доклада. „За да стане това по протежението на река Дунав е необходимо държавите да 
положат повече усилия.“ 

През периода 2007—2013 г. на държавите членки в басейна на река Дунав за пречистване на отпадъчни води 
са отпуснати 6,35 млрд. евро по Европейския фонд за регионално развитие/Кохезионния фонд. През същия 
период Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони е предоставил 6,39 млрд. евро за 
компенсиране на земеделски производители, които поемат агроекологични ангажименти. 

Плановете за управление на речните басейни на държавите членки от 2009 г. обаче са показали липса на 
амбиция. Одиторите отбелязаха недостатъчно насочване на мерките към водни обекти с незадоволително 
качество на водите. Това се дължи предимно на недостатъци в системите за мониторинг, които са довели до 
липса на данни както относно вида, така и относно източниците на замърсяване, поради които водните обекти 
не са успели да постигнат добро състояние на водите. Освен това държавите членки са освободили без 
достатъчно основание значителен брой водни обекти от задължението да спазват важни крайни срокове за 
постигане на добро състояние. 

Наблюдават се закъснения при прилагането на Директивата за пречистването на градските отпадъчни води, 
а Директивата за нитратите (имаща за цел намаляването на емисиите на азот) не се използва пълноценно. 
Освен това не са определени пречиствателните станции и промишлените инсталации, които се нуждаят от 
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конкретни норми за допустими емисии. Допълнителните мерки в областта на земеделието са по-слабо 
ефективни, тъй като имат предимно доброволен характер.  

Одиторите отправят редица препоръки към държавите членки и към Европейската комисия.  

Държавите членки следва да: 

• подобрят своите системи за мониторинг и диагностиката на проблемите, свързани със замърсяването 
на водите; 

• предоставят ясни и валидни основания, когато разрешават освобождаване от задължението да се 
спазва крайния срок; 

• определят икономически ефективни мерки, към които да насочат своите усилия; 
• обмислят въвеждането на такси и данъци за възпиране на емисиите на замърсители. 

Комисията следва да: 

• предостави насоки за по-диференцирано докладване на напредъка; 
• провери задължителните критерии за инспекциите в държавите членки на пречиствателните станции 

за отпадъчни води; 
• разгледа въвеждането на ограничения за количеството фосфор, които се прилага върху почвите; 
• предостави насоки относно възстановяването на разходите във връзка с екологичните щети, 

причинени от дифузно замърсяване (замърсяване, причинено от редица дейности). Понастоящем 
принципът „замърсителят плаща“ се прилага само отчасти в случаите на дифузно замърсяване 
в резултат на селскостопанска дейност.  

Комисията и държавите членки следва съвместно да оценяват ефективността на въведените механизми за 
прилагане на правилата в областта на земеделието.  

Бележки към издателите 

„Качество на водите в басейна на река Дунав II“ е вторият доклад във връзка с басейна на река Дунав, 
публикуван от Европейската сметна палата. Докладът прави оценка на качеството на водите в басейна на река 
Дунав, като взема предвид редица фактори на базата на Рамковата директива за водите. Първият доклад — 
„Финансиране от ЕС на пречиствателни станции за градски отпадъчни води в басейна на река Дунав“ — беше 
публикуван през юли 2015 г. 

Водите в Европа са засегнати от замърсяване с органични вещества и хранителни елементи, както и от 
замърсяване с химични вещества. Замърсяването на водите се причинява от различни източници, като 
например домакинства, промишлени инсталации и земеделие. Рамковата директива за водите от 2000 г. 
хармонизира предишното законодателство на ЕС в областта на политиката за водите. С директивата планът за 
управление на речните басейни беше въведен като ключов инструмент за изпълнение. Първите планове 
трябваше да бъдат представени през 2009 г., а актуализациите им – през декември 2015 г. В тези планове 
следва да се предоставя информация за качеството на водите в различните водни обекти, причините за 
непостигането на изискваното добро екологично и химично състояние и евентуалните необходими 
коригиращи мерки.  

 

Специален доклад № 23/2015: Качество на водите в басейна на река Дунав: постигнат е 
напредък по отношение на прилагането на Рамковата директива за водите, но са необходими 
още действия е на разположение на английски език (предстои скорошна публикация и на други 
езици). 

 


