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Doonau vee kvaliteet: ELi audiitorite sõnul on edusamme vähe, 
kuna veemajanduskavad „ei ole küllalt ambitsioonikad” 

Doonau vee kvaliteet on vähe paranenud, ehkki vesikonna riigid rakendavad alates 2004. aastast ELi veepoliitika 
raamdirektiivi, selgub Euroopa Kontrollikoja uuest aruandest. Audiitorite hinnangul on väheste edusammude 
põhjuseks riikide veemajanduskavade „vähene ambitsioonikus”. Audit keskendus Doonau vesikonna neljale 
liikmesriigile: Tšehhi Vabariigile, Ungarile, Rumeeniale ja Slovakkiale. 

„ELi veepoliitika peab tagama piisavas koguses kvaliteetset vett inimeste ja keskkonna vajaduste täitmiseks”, ütles 
aruande eest vastutav kontrollikoja liige George Pufan. „Doonau vee kvaliteedi parandamiseks peavad riigid oma 
jõupingutusi tõhustama”. 

Aastail 2007–2013 anti Euroopa Regionaalarengu Fondist / Ühtekuuluvusfondist Doonau vesikonna liikmesriikidele 
reovee puhastamiseks 6,35 miljardit eurot. Samal perioodil anti Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist 
6,39 miljardit eurot hüvitiste maksmiseks põllumajandustootjatele, kes võtsid endale põllumajanduse 
keskkonnameetmetega seotud kohustusi. 

Liikmesriikide 2009. aasta veemajanduskavades ei püstitatud piisavalt kaugeleulatuvaid eesmärke. Audiitorid 
rõhutavad, et mitterahuldava vee kvaliteediga veekogude suhtes võetavad meetmed ei olnud küllalt sihipärased. See 
tulenes eelkõige seiresüsteemide puudujääkidest, mille tõttu puudusid andmed reostuse liigi ja allikate kohta, mis 
põhjustasid veekogu nõuetele mittevastavuse. Lisaks vabastasid liikmesriigid ilma piisava põhjenduseta suure hulga 
veekogusid hea seisundi saavutamise oluliste tähtaegade järgimise nõudest. 

Asulareovee puhastamise direktiivi rakendamisel esines viivitusi ja nitraatide direktiivi (mille eesmärk on 
lämmastikuheite vähendamine) võimalusi ei kasutatud täiel määral ära. Ei selgitatud välja reoveepuhasteid ja 
tööstuskäitiseid, mis vajaksid spetsiifilisi heite piirnorme. Täiendavad põllumajandusmeetmed osutusid vähem 
tõhusaks, kuna enamik neist on vabatahtlikud.  

Audiitorid esitavad nii liikmesriikidele kui Euroopa Komisjonile mitu soovitust.  

Liikmesriigid peaksid: 

• parandama veereostuse seire- ja diagnoosimissüsteeme; 
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• esitama vabastuste andmisel selged ja õigustatud põhjendused; 
• kindlaks tegema kulutõhusad meetmed, millele keskenduda; 
• kaaluma tasu või maksu kehtestamist heidete vähendamiseks. 

 

Komisjon peaks: 

• andma suuniseid erinevaks edusammude alaseks aruandluseks; 
• läbi vaatama liikmesriikide asulareoveepuhastite kontrolli siduvad kriteeriumid; 
• kaaluma fosfori põllumajandusmaal kasutamise piiramist; 
• andma juhiseid keskkonnakahju kulude tagasinõudmise kohta hajureostuse (mitme tegevuse tagajärjel 

tekkinud reostus) valdkonnas. Praegu kohaldatakse „saastaja maksab” põhimõtet põllumajandusest lähtuva 
hajureostuse korral ainult osaliselt.  
 

Komisjon ja liikmesriigid peaksid ühiselt hindama põllumajanduse valdkonnas kehtestatud jõustamismehhanismide 
tõhusust.  

 

Toimetajatele 

„Doonau vesikond II: vee kvaliteet” on teine Euroopa Kontrollikoja avaldatud aruanne Doonau vesikonna kohta. Selles 
hinnati veepoliitika raamdirektiivi põhjal Doonau vesikonna vee kvaliteeti, võttes arvesse mitmeid tegureid. Esimene 
aruanne, „ELi toetus asulareoveepuhastitele Doonau vesikonnas”, avaldati 2015. aasta juulis. 

Euroopa veekogusid reostavad orgaanilised ühendid, toitained ja keemilised ained. Veereostuse allikaid on mitu, nt 
kodumajapidamised, tööstuskäitised ja põllumajandus. 2000. aasta veepoliitika raamdirektiiviga ühtlustati ELis 
veepoliitika valdkonna varasemad õigusaktid. Direktiiviga kehtestati selle rakendamise peamise vahendina 
veemajanduskava. Esimeste kavade esitamise tähtaeg oli 2009. aastal ja uuendatud teavet nõuti 2015. aasta 
detsembriks. Kavad on vajalikud selleks, et anda teavet eri veekogude vee kvaliteedi kohta, esitada põhjused juhtudel, 
kui nõutavat head ökoloogilist ja keemilist seisundit ei saavutatud, ning võtta vajalikke parandusmeetmeid.  

 

Eriaruanne nr 23/2015: Doonau vesikonna vee kvaliteet: veepoliitika raamdirektiivi rakendamisel on edusamme, 
kuid teha on veel palju on praegu kättesaadav inglise keeles (peagi avaldatakse ka ülejäänud keeleversioonid).  

 


