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Kakovost vode v Podonavju: zaradi „premalo ambicioznih” načrtov 
upravljanja je izboljšanja le malo, pravijo revizorji EU 

Čeprav države v Podonavju od leta 2004 izvajajo okvirno direktivo EU o vodah, se kakovost vode v porečju ni veliko 
izboljšala, je navedeno v novem poročilu Evropskega računskega sodišča. Revizorji kot glavni razlog za omejen 
napredek poudarjajo „pomanjkanje ambicioznosti” v načrtih držav. Revizija je bila osredotočena na štiri države 
članice v Podonavju – Češko, Madžarsko, Romunijo in Slovaško. 

„Vodna politika EU bi morala zagotoviti, da je za potrebe ljudi in za okolje na voljo dovolj kakovostne vode,” je dejal 
George Pufan, član Evropskega računskega sodišča, ki je pristojen za poročilo. „Da bi bilo to v Podonavju doseženo, 
morajo države povečati svoja prizadevanja.” 

V obdobju 2007–2013 je bilo državam članicam v Podonavju iz Evropskega sklada za regionalni razvoj/Kohezijskega 
sklada zagotovljeno 6,35 milijarde EUR za čiščenje komunalne odpadne vode. V istem obdobju je Evropski kmetijski 
sklad za razvoj podeželja zagotovil 6,39 milijarde EUR za nadomestilo kmetom, ki prevzamejo kmetijsko-okoljske 
obveznosti. 

Vendar načrti upravljanja povodij držav članic iz leta 2009 niso bili dovolj ambiciozni. Revizorji so opozorili na slabo 
ciljno usmerjanje ukrepov na vodna telesa, katerih kakovost vode ni zadovoljiva. Za to so bile krive predvsem 
pomanjkljivosti v sistemih spremljanja, ki so povzročile pomanjkanje podatkov o vrsti in virih onesnaževanja, zaradi 
katerih vodna telesa niso dosegala dobrega stanja. Poleg tega so države članice brez zadostne utemeljitve iz 
pomembnih rokov za doseganje dobrega stanja izvzele bistveno število vodnih teles. 

Pri izvajanju direktive o čiščenju komunalne odpadne vode so nastajale zamude, direktiva o nitratih (katere cilj je 
zmanjšanje emisij dušika) pa se ni v celoti izkoriščala. Poleg tega ni bilo ugotovljeno, katere čistilne naprave in 
industrijski obrati potrebujejo specifične mejne vrednosti emisij. Dodatni ukrepi na kmetijskem področju so bili manj 
uspešni, ker so bili večinoma prostovoljni.  

Revizorji izrekajo več priporočil državam članicam in Evropski komisiji.  

Države članice naj: 

• izboljšajo svoje sisteme spremljanja in opredeljevanja vprašanj, povezanih z onesnaževanjem vode, 
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• zagotovijo jasne in tehtne utemeljitve, zakaj je bila odobrena izjema, 
• določijo stroškovno učinkovite ukrepe, ki se bodo ciljno usmerjali, 
• razmislijo o pristojbinah ali davkih za odvračanje od emisij. 

 

Komisija naj: 

• zagotovi smernice za diferencirano poročanje o napredku, 
• preuči možnost zavezujočih meril za inšpekcijske preglede, ki jih države članice izvajajo za komunalne čistilne 

naprave, 
• razmisli o omejitvi uporabe fosforja na zemljiščih, 
• zagotovi smernice za povračilo stroškov v zvezi z okoljsko škodo, ki jo povzroča razpršeno onesnaževanje 

(onesnaževanje, ki ga povzročajo različne dejavnosti). Zdaj se načelo onesnaževalec plača za razpršeno 
onesnaževanje zaradi kmetijstva uporablja le delno.  
 

Komisija in države članice naj skupaj ocenijo uspešnost mehanizmov za uveljavljanje na področju kmetijstva.  

 

Opombe za urednike 

Poročilo Kakovost vode v Podonavju je drugo poročilo o Podonavju, ki ga je objavilo Evropsko računsko sodišče. V 
njem je na podlagi okvirne direktive o vodah ocenjena kakovost vode v Podonavju ob upoštevanju številnih 
dejavnikov. Prvo poročilo, Poraba sredstev EU za komunalne čistilne naprave v Podonavju, je bilo objavljeno 
julija 2015. 

Na vode v Evropi vpliva organsko onesnaževanje in onesnaževanje s hranili ter onesnaževanje s kemičnimi snovmi. 
Onesnaževanje voda izvira iz različnih virov, kot so gospodinjstva, industrijski obrati in kmetijstvo. Z okvirno direktivo o 
vodah iz leta 2000 je bila usklajena prej obstoječa zakonodaja EU na področju vodne politike. V njej je bil kot glavno 
orodje za izvajanje uveden načrt upravljanja povodja. Prve načrte je bilo treba pripraviti leta 2009, njihove 
posodobitve pa do decembra 2015. V načrtih morajo biti zagotovljene informacije o kakovosti vode različnih vodnih 
teles, razlogi za nedoseganje dobrega ekološkega in kemijskega stanja ter vsi potrebni popravljalni ukrepi.  

 

Posebno poročilo št. 23/2015 – Kakovost vode v Podonavju: izvajanje okvirne direktive o vodah napreduje, vendar 
ostaja še veliko dela je na voljo v angleščini (kmalu bodo na voljo tudi drugi jeziki).  

 


