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Čistilne naprave v Podonavju so pogosto prevelike in niso vzdržne, 
pravijo revizorji EU 

V poročilu, ki ga je danes objavilo Evropsko računsko sodišče, so izrečena pomembna priporočila za 
izboljšanje učinkovitosti, uspešnosti in vzdržnosti komunalnih čistilnih naprav v Podonavju. Poraba EU je 
imela ključno vlogo pri tem, da je Češki, Madžarski, Romuniji in Slovaški pomagala doseči napredek pri 
doseganju pomembnih ciljev politike EU na področju vode, vendar so v vseh teh državah nastale 
zamude pri izpolnjevanju pravil in pri črpanju razpoložljivih sredstev EU. Njihove čistilne naprave so na 
splošno ustrezno čistile odpadno vodo, toda način ravnanja z blatom in čistilnih naprav in obvladovanja 
preplavljanja padavinske vode ni bil vedno dober. Tretjina čistilnih naprav je prevelika in potencialno ni 
vzdržna. 

„Donava je pomembna prometna žila Evrope za podjetja, potovanja in ekosisteme, toda zaradi 
neuspešnega čiščenja odpadne vode je ranljiva za organsko in drugo onesnaženje,” je pripomnil George 
Pufan, član Sodišča, ki je pristojen za poročilo. 

Revizorji EU so ugotovili, da je imela poraba EU v obdobju 2007–2013 ključno vlogo pri spodbujanju zbiranja in čiščenja 
odpadne vode v vseh štirih državah, vendar doseženi napredek ni zadostoval za upoštevanje rokov EU v zvezi s čiščenjem 
odpadne vode. Revizorji so ugotovili tudi, da so države razpoložljiva sredstva EU črpale počasi in tako tvegale, da bodo 
izgubile financiranje EU ali ustvarile potrebo po dodatnem denarju iz nacionalnih blagajn. 

Revizorji so ugotovili tudi, da je približno tretjina čistilnih naprav prevelikih (celo če se upoštevajo načrtovane priključitve 
gospodinjstev na kanalizacijska omrežja v prihodnosti) in da ni mogoče oceniti njihove potencialne uspešnosti v primeru 
preplavljanja padavinske vode, ker primanjkuje količinsko opredeljenih informacij. Revizorji so ocenili še skladnost s 
predpisi EU in nacionalnimi predpisi. Pri tem so ugotovili, da so komunalne čistilne naprave, razen v Romuniji, ustrezno 
ravnale z blatom in da so večinoma izpolnjevale zahteve v zvezi z iztokom, določene v njihovih dovoljenjih za izpust 
odpadne vode in v direktivi. Poleg tega so bile nacionalne zahteve v zvezi z iztokom včasih strožje od zahtev iz direktive, 
kar kaže, da je potreben pregled direktive. 

Revizorji so prišli do zaključka, da je bila finančna vzdržnost infrastrukture, ki jo je sofinancirala EU, pogosto vprašljiva. V 
90 % primerov so bile uporabnikom zaračunane prenizke tarife za odpadno vodo. Tako si čistilne naprave niso mogle v 
celoti povrniti stroškov, tarife pa so bile tudi pod splošno sprejeto cenovno dostopnostjo v višini 4 % dohodkov 
gospodinjstva. Poleg tega so revizorji opazili pomanjkanje informacij o tem, ali so lastniki infrastrukture ustvarili zadostne 
finančne rezerve za ustrezno vzdrževanje in kasnejšo obnovo čistilnih naprav.  
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Podonavje je največje povodje v Evropi in sega v 19 držav. Ogroža ga onesnaževanje vode iz različnih virov. 
EU je v programskih obdobjih 2000–2006 in 2007–2013 prispevala 7,9 milijarde EUR za projekte čiščenja 
odpadne vode v štirih državah članicah. 

Opombe za urednike 

Evropsko računsko sodišče vse leto objavlja posebna poročila, v katerih so predstavljene ugotovitve 
izbranih revizij posameznih proračunskih področij ali upravljavskih tem EU.  

V tem posebnem poročilu (št. 2/2015) z naslovom Poraba sredstev EU za komunalne čistilne naprave 
v Podonavju: potrebna so dodatna prizadevanja za pomoč državam članicam pri doseganju ciljev 
politike EU na področju odpadne vode je ocenjena uspešnost porabe za čiščenje odpadne vode iz 
Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega sklada, ki naj bi pomagala državam članicam 
pri doseganju ciljev politike EU na področju odpadne vode. 

Odpadna voda in blato iz čistilnih naprav lahko vplivata na kakovost vode in tal. V odgovor na to je EU 
sprejela direktive in sofinancirala gradnjo kanalizacijskih sistemov in čistilnih naprav za odpadno 
vodo. 

Revizorji so pregledali izvajanje direktive o čiščenju komunalne odpadne vode v štirih državah 
članicah v Podonavju: na Češkem, Madžarskem, v Romuniji in na Slovaškem. Preučili so tudi vzorec 
čistilnih naprav, da bi preverili, kako čistijo odpadno vodo in ravnajo z blatom iz čistilnih naprav, ter 
ugotovili, ali je verjetno, da bodo finančno vzdržne. 

 

Revizorji EU priporočajo: 

• Komisija naj okrepi zahteve glede poročanja in države članice naj sprejmejo pravne določbe za zagotovitev 
hitre priključitve gospodinjstev na javna kanalizacijska omrežja, 

• Komisija in države članice naj določijo merila za vse vrste uporabe blata in sprejmejo potrebne ukrepe za 
zagotovitev zanesljivega spremljanja onesnaževal, 

• Komisija naj spodbuja države članice k izvajanju odgovorne politike določanja cen odpadne vode s tarifami, ki 
naj ne bodo nižje od 4-odstotne ravni cenovne dostopnosti. Poleg tega bi bilo treba sprejeti ukrepe za 
zagotovitev, da bo na voljo dovolj sredstev za omogočanje potrebnega vzdrževanja in obnove čistilnih 
naprav, 

• Komisija naj namenja pozornost ustrezni velikosti čistilnih naprav in skupaj z državami članicami obravnava 
vprašanje preplavljanja padavinske vode, saj to lahko negativno vpliva na kakovost vode. Poleg tega naj 
upravljavci čistilnih naprav izkoristijo priložnosti za prihranek operativnih stroškov, 

• Komisija naj oceni ustreznost mejnih koncentracij iz direktive ob upoštevanju tehnoloških izboljšav, nastalih 
po sprejetju direktive o čiščenju komunalne odpadne vode leta 1991. 

 

Podrobna opažanja in priporočila so na voljo v celotnem poročilu, ki je objavljeno na spletni 
strani www.eca.europa.eu. 


