
SK 

 

 
Cieľom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je k dispozícii na internetovej stránke www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Damijan Fišer – tlačový tajomník 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxemburg 
tel.: (+352) 4398 45410  mobil: (+352) 621 55 22 24 
e-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA Youtube: EUAuditorsECA eca.europa.eu 

Tlačová správa 
Luxemburg 13. júla 2015 

 
 

Čistiarne odpadových vôd v povodí Dunaja sú často nadmerne veľké 
a neudržateľné – hovoria audítori EÚ 

V správe, ktorú dnes uverejnil Európsky dvor audítorov (EDA), sa vyjadrujú dôležité odporúčania na 
zlepšenie efektívnosti, účinnosti a udržateľnosti čistiarní komunálnych odpadových vôd v povodí rieky 
Dunaj. Zatiaľ čo výdavky EÚ zohrali kľúčovú úlohu v pomoci Českej republike, Maďarsku, Rumunsku 
a Slovensku zaznamenať pokrok v dosiahnutí dôležitých cieľov politiky EÚ v oblasti vodného 
hospodárstva, všetky tieto krajiny zaznamenali oneskorenia v dodržiavaní pravidiel a v čerpaní 
disponibilných finančných prostriedkov EÚ. Hoci sa v ich čistiarňach vo všeobecnosti spracúvajú 
odpadové vody náležite, spracovanie splaškových kalov a prístup k prípadom odľahčovania bol niekedy 
zlý. Tretina čistiarní má nadmernú veľkosť a je potenciálne neudržateľná. 

„Dunaj je životne dôležitou tepnou Európy z hľadiska obchodu, cestovania a ekosystémov, ale je zraniteľný 
voči organickým či iných formám znečistenia z dôvodu neefektívneho čistenia odpadových vôd,“ povedal 
George Pufan, člen EDA zodpovedný za túto správu. 

Audítori EÚ zistili, že výdavky EÚ v programovom období 2007 – 2013 zohrali kľúčovú úlohu pri pokroku v zbere a čistení 
vody vo všetkých štyroch krajinách. Pokrok, ktorý dosiahli, však nebol dostatočný na splnenie termínov EÚ pre čistenie 
odpadových vôd. Audítori taktiež zaznamenali, že krajiny čerpali dostupné fondy EÚ pomaly, takže hrozila strata 
financovania EÚ alebo vytvorenie potreby dodatočného financovania z vnútroštátnych rozpočtov. 

Taktiež zistili, že približne jedna tretina čistiarní má nadmernú veľkosť – aj po zohľadnení plánovaných prípojok 
domácností na kanalizačný systém v budúcnosti – a že potenciálnu výkonnosť čistiarní ohľadom prípadov odľahčovania 
nemožno posúdiť pre chýbajúce vyčíslené údaje. Audítori taktiež posúdili súlad s nariadeniami EÚ a členských štátov 
a zistili, že čistiarne odpadových vôd spracúvali splaškové kaly náležite s výnimkou Rumunska a že zväčša spĺňali 
požiadavky na vypúšťané vody stanovené v ich povoleniach na vypúšťanie odpadových vôd a v smernici. Okrem toho 
skutočnosť, že vnútroštátne požiadavky na vypúšťanie odpadových vôd boli niekedy prísnejšie než požiadavky v smernici, 
poukazuje na potrebu revízie tejto smernice. 

Audítori dospeli k záveru, že finančná udržateľnosť infraštruktúry spolufinancovanej EÚ bola často otázna. V 90 % prípadov 
boli sadzby za odpadové vody účtované užívateľom príliš nízke. Neumožnili plne pokryť náklady čistiarní a boli nižšie než 
všeobecne prijatá miera dostupnosti 4 % príjmu domácností. Okrem toho audítori zaznamenali nedostatok informácií 
o tom, či majitelia infraštruktúry vytvorili dostatočné finančné rezervy na primeranú údržbu a prípadnú obnovu čistiarní.  

Povodie rieky Dunaj je najväčším povodím v Európe, v jeho povodí je 19 krajín a je zraniteľné 
na znečistenie vody z rôznych zdrojov. EÚ prispela 7,9 mld. EUR na projekty čistenia odpadových vôd 
v daných štyroch členských štátoch v programových obdobiach 2000 – 2006 a 2007 – 2013. 
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Poznámky pre vydavateľov: 

Osobitné správy EDA sa uverejňujú v priebehu roka a prezentujú zistenia vybraných auditov 
osobitných rozpočtových oblastí EÚ alebo tematických oblastí riadenia.  

V tejto osobitnej správe (č. 2/2015) s názvom „Financovanie čistiarní komunálnych odpadových vôd 
v povodí rieky Dunaj: ďalšie úsilie potrebné na pomoc členským štátom dosiahnuť ciele politiky EÚ 
v oblasti odpadových vôd“ sa posudzovala účinnosť výdavkov z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja a Kohézneho fondu na čistenie odpadových vôd v rámci pomoci členským štátom dosiahnuť 
ciele politiky EÚ v oblasti odpadových vôd. 

Odpadové vody a splaškové kaly môžu ovplyvňovať kvalitu vody a pôdy. V reakcii na to EÚ prijala 
smernice a spolufinancuje budovanie zberných systémov a čistiarní komunálnych odpadových vôd. 

Audítori kontrolovali vykonávanie smernice o čistení komunálnych odpadových vôd v štyroch 
členských štátoch v povodí rieky Dunaj: v Českej republike, Maďarsku, Rumunsku a na Slovensku. 
Na vzorke čistiarní odpadových vôd taktiež preskúmali spôsob čistenia odpadových vôd, spracovania 
splaškových kalov a snažili sa určiť pravdepodobnosť finančnej udržateľnosti. 

Audítori EÚ odporúčajú: 

• Komisia by mala posilniť požiadavky na predkladanie správ a členské štáty by mali zaviesť právne predpisy 
na zabezpečenie rýchleho pripojenia domácností na verejnú kanalizáciu; 

• Komisia a členské štáty by mali stanoviť kritériá pre všetky typy využitia kalov a prijať potrebné opatrenia 
na zabezpečenie dobrého monitorovania znečisťujúcich látok; 

• Komisia by mala podporovať členské štáty vykonávať zodpovednú cenovú politiku odpadových vôd 
so sadzbami nie nižšími ako 4 % cenová dostupnosť a mali by sa prijať opatrenia, ktoré zabezpečia vyčlenenie 
dostatočných finančných prostriedkov umožňujúcich potrebnú údržbu a obnovu čistiarní; 

• Komisia by mala venovať pozornosť primeranej veľkosti čistiarní a spolu s členskými štátmi riešiť problém 
prípadov odľahčovania pri silných dažďoch, pretože môžu mať negatívny vplyv na kvalitu vody. 
Prevádzkovatelia čistiarní by taktiež mali využiť možnosti na úspory prevádzkových nákladov; 

• Napokon, Komisia by mala posúdiť primeranosť limitov koncentrácií v smernici zohľadniac technologické 
zlepšenia od roku 1991, keď bola prijatá smernica o čistení komunálnych odpadových vôd. 

Podrobné pripomienky a odporúčania sa nachádzajú v úplnom znení správy na adrese www.eca.europa.eu 


