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Valymo įrenginiai Dunojaus upės baseine dažnai yra per didelės apimties 
ir netvarūs, – teigia ES auditoriai 

Šiandien paskelbtoje Europos Audito Rūmų ataskaitoje pateikta svarbių rekomendacijų, kaip pagerinti 
miesto nuotekų valymo įrenginių efektyvumą, veiksmingumą ir tvarumą Dunojaus upės baseine. Nors 
ES lėšos suvaidino svarbų vaidmenį, padedant Čekijai, Vengrijai, Rumunijai ir Slovakijai vykdyti aktualius 
ES vandens politikos tikslus, visos šios šalys vėlavo užtikrinti atitiktį taisyklėms ir pasinaudoti siūlomais 
ES pinigais. Nors paprastai šių šalių įrenginiai pakankamai gerai valo nuotekas, nuotekų dumblo 
tvarkymas ir nutekėjimo kontrolė liūčių metų ne visada patikimi. Trečdalis įrenginių yra per didelės 
apimties ir galimai netvarūs. 

„Dunojus yra Europos verslo, kelionių ir ekosistemų gyvybinė arterija, tačiau neveiksmingai valant 
nuotekas, šiai upei gali pakenkti organinė ar kitos kilmės tarša,“ – pasakė už ataskaitą atsakingas Audito 
Rūmų narys George Pufan. 

ES auditoriai nustatė, kad visose keturiose šalyse ES išlaidos 2007–2013 m. programavimo laikotarpiu suvaidino svarbų 
vaidmenį gerinant nuotekų surinkimą ir valymą. Tačiau jų pasiektos pažangos nepakako, kad būtų laikomasi ES nuotekų 
valymo terminų. Auditoriai taip pat pažymėjo, kad šalys vangiai naudojosi suteiktomis ES lėšomis, tuo rizikuodamos netekti 
ES finansavimo ar sukurti papildomų pinigų poreikį iš nacionalinių biudžetų. 

Jie taip pat nustatė, kad trečdalis įrenginių yra per didelės apimties – net atsižvelgiant į planuojamą namų ūkių prijungimą 
prie kanalizacijos sistemos ateityje – ir kad dėl kiekybinių duomenų stokos negalima įvertinti potencialaus įrenginių 
pajėgumo nutekėjimo per liūtis atveju. Auditoriai taip pat įvertino įrenginių atitiktį ES ir nacionaliniams teisės aktams ir 
nustatė, kad, išskyrus Rumuniją, nuotekų valymo įrenginiuose su dumblu buvo tvarkomasi tinkamai ir kad įrenginiai 
dažniausiai atitiko jų nuotekų išleidimo leidimuose ir direktyvoje nurodytus reikalavimus dėl ištakių. Be to, tai, kad 
nacionaliniai reikalavimai dėl ištakių dažnai buvo griežtesni nei direktyvų reikalavimai, reiškia, kad direktyvas gali tekti 
peržiūrėti. 

Auditoriai padarė išvadą, kad ES bendrai finansuojamos infrastruktūros finansinis tvarumas daugeliu atvejų buvo 
abejotinas. 90 % vartotojams taikomi nuotekų valymo tarifai buvo per maži. Jie neleido įrenginių operatoriams visiškai 
susigrąžinti išlaidų ir buvo mažesni nei visuotinai pripažintas priimtinas 4 % namų ūkio pajamų prieinamumo 
lygis. Be to, auditoriai pažymėjo, jog trūksta informacijos apie tai, ar infrastruktūros savininkai sukaupė 
pakankamai finansų atsargų įrenginių priežiūrai ir galimam atnaujinimui. 

Dunojaus upės baseinas yra didžiausias Europos upės baseinas, kuris apima 19 šalių ir kuriam pavojų kelia 
vandens tarša iš įvairių šaltinių. Per 2000–2006 ir 2007–2013 m. programavimo laikotarpį ES prisidėjo 
7,9 milijardo eurų prie nuotekų valymo projektų keturiose valstybėse narėse. 

 

http://www.eca.europa.eu/�


LT 

 
 
 

 

2 

Pastabos leidėjams 

Audito Rūmų specialiosios ataskaitos skelbiamos visu metų laikotarpiu ir atspindi atrinktų auditų, 
susijusių su konkrečiomis biudžeto sritimis ar valdymo temomis, nustatytus faktus. 

Šioje specialiojoje ataskaitoje (Nr. 2/2015), pavadintoje „ES finansavimas Dunojaus upės baseino 
miesto nuotekų valymo įrenginiams: norint padėti valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų politikos 
tikslus, būtinos tolesnės pastangos“ vertinama, ar padedant valstybėms narėms pasiekti ES nuotekų 
politikos tikslus, Europos regioninės plėtros fondo ir Sanglaudos fondo lėšos nuotekų valymui 
panaudojamos veiksmingai. 

Nuotekos ir nuotekų dumblas gali paveikti vandenų ir dirvožemio kokybę. Atsakydama į tai, ES priėmė 
atitinkamas direktyvas ir bendrai finansavo surinkimo sistemų ir vandens valymo įrenginių statybą. 

Auditoriai patikrino, kaip Miesto nuotekų valymo direktyva buvo įgyvendinama keturiose Dunojaus 
upės baseino valstybėse narėse: Čekijoje, Vengrijoje, Rumunijoje ir Slovakijoje. Jie taip pat išnagrinėjo 
valymo įrenginių imtį, kad išsiaiškintų, kaip juose valomos nuotekos, tvarkomasi su nuotekų dumblu ir 
ar gali būti užtikrintas jų finansinis tvarumas. 

 

ES auditoriai rekomenduoja, kad: 

• Komisija sugriežtintų ataskaitų teikimo reikalavimus, o valstybės narės priimtų teisines nuostatas, leisiančias 
užtikrinti greitą namų ūkių prijungimą prie viešojo kanalizacijos tinklo; 

• Komisija ir valstybės narės nustatytų visų panaudojimo rūšių kriterijus ir imtųsi veiksmų, kad užtikrintų 
patikimą teršalų stebėjimą; 

• Komisija paragintų valstybes nares vykdyti atsakingą nuotekų valymo kainų nustatymo politiką ir kad tarifai 
nebūtų mažesni už 4 % prieinamumo lygį, ir kad reikėtų imtis priemonių užtikrinančių, kad būtų skiriama 
pakankamai lėšų būtinai įrenginių priežiūrai ir atnaujinimui; 

• Komisija skirtų dėmesį tinkamai įrenginių apimčiai ir kartu su valstybėmis narėmis išspręstų vandens 
nutekėjimo per liūtis problemą, nes tai turi neigiamą poveikį vandens kokybei. Įrenginių operatoriai taip pat 
turėtų pasinaudoti galimybėmis taupyti veiklos išlaidas; 

• pagaliau, kad Komisija įvertintų Direktyvoje nurodytų koncentracijos ribų pagrįstumą, atsižvelgdama į 
technologinius patobulinimus, padarytus nuo Miesto nuotekų direktyvos priėmimo 1991 m. 

 

Detalias pastabas ir rekomendacijas žiūrėkite pačioje ataskaitoje www.eca.europa.eu. 


