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Η ποιότητα των υδάτων του Δούναβη έχει βελτιωθεί ελάχιστα 
εξαιτίας της απουσίας φιλόδοξων στόχων στα σχέδια διαχείρισης, 
δηλώνουν οι ελεγκτές της ΕΕ 

Ελάχιστα έχει βελτιωθεί η ποιότητα των υδάτων κατά μήκος του Δούναβη, παρά το γεγονός ότι οι χώρες στις 
οποίες εκτείνεται η λεκάνη απορροής του ποταμού εφαρμόζουν την οδηγία-πλαίσιο της ΕΕ για τα ύδατα από το 
2004, σύμφωνα με νέα έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου. Ως κύρια αιτία της περιορισμένης 
προόδου οι ελεγκτές προβάλλουν την απουσία φιλόδοξων στόχων στα σχέδια των χωρών. Ο έλεγχος εστίασε σε 
τέσσερα κράτη μέλη στα οποία εκτείνεται η λεκάνη απορροής του Δούναβη, ήτοι την Τσεχική Δημοκρατία, την 
Ουγγαρία, τη Ρουμανία κα τη Σλοβακία. 

«Η πολιτική της ΕΕ για τα ύδατα πρέπει να διασφαλίζει επαρκείς ποσότητες υδάτων καλής ποιότητας για την κάλυψη 
τόσο των ανθρωπίνων αναγκών όσο και εκείνων του περιβάλλοντος»  δήλωσε ο George Pufan, Μέλος του Συνεδρίου 
και αρμόδιος για την έκθεση. «Για να ανταποκρίνεται η κατάσταση των υδάτων του Δούναβη, θα πρέπει οι χώρες να 
εντείνουν τις προσπάθειές τους». 

Μεταξύ 2007 και 2013, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης/Ταμείο Συνοχής χορήγησε σε κράτη μέλη 
στα οποία εκτείνεται η λεκάνη απορροής του Δούναβη 6,35 δισεκατομμύρια ευρώ για την επεξεργασία λυμάτων. 
Κατά το ίδιο χρονικό διάστημα, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης χορήγησε 6,39 δισεκατομμύρια 
ευρώ για την αποζημίωση των γεωργών που έλαβαν γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα. 

Εντούτοις, τα σχέδια διαχείρισης λεκάνης απορροής ποταμού του 2009 των κρατών μελών στερούνταν φιλόδοξων 
στόχων. Οι ελεγκτές επεσήμαναν την ανεπαρκή στόχευση μέτρων σε υδατικά συστήματα με ύδατα μη 
ικανοποιητικής ποιότητας, η οποία οφειλόταν κυρίως σε αδυναμίες των συστημάτων παρακολούθησης. Στις εν λόγω 
αδυναμίες οφείλεται η έλλειψη δεδομένων όσον αφορά το είδος και τις πηγές της ρύπανσης που ευθύνονται για την 
υποβάθμιση ενός υδατικού συστήματος. Πέραν τούτου, τα κράτη μέλη εξαίρεσαν, χωρίς επαρκή αιτιολόγηση, 
σημαντικό αριθμό υδατικών συστημάτων από σημαντικές προθεσμίες που είχαν τεθεί για την επίτευξη καλής 
κατάστασης. 

Σημειώθηκαν καθυστερήσεις όσον αφορά την εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων, 
ενώ δεν αξιοποιήθηκαν στο έπακρο οι δυνατότητες που παρείχε η οδηγία για τη νιτρορύπανση (σκοπός της οποίας 
είναι η μείωση των εκπομπών αζώτου). Επιπλέον, δεν προσδιορίστηκαν οι σταθμοί επεξεργασίας αστικών λυμάτων ή 
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οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις που έχουν ανάγκη από συγκεκριμένα όρια εκπομπών. Τα πρόσθετα μέτρα που 
ελήφθησαν στον τομέα της γεωργίας δεν απέφεραν τα δέοντα αποτελέσματα κυρίως εξαιτίας του προαιρετικού 
χαρακτήρα τους.  

Οι ελεγκτές διατυπώνουν σειρά συστάσεων τόσο προς τα κράτη μέλη όσο και προς την Επιτροπή.  

Τα κράτη μέλη πρέπει: 

• να βελτιώσουν τα συστήματα παρακολούθησης και διάγνωσης της ρύπανσης των υδάτων, 
• να παρέχουν σαφή και βάσιμη αιτιολόγηση για κάθε εξαίρεση που χορηγούν, 
• να προσδιορίζουν οικονομικώς αποδοτικά μέτρα που πρέπει να στοχεύονται και 
• να εξετάσουν το ενδεχόμενο επιβολής τελών ή φορολόγησης που θα λειτουργήσουν αποθαρρυντικά ως 

προς τις εκπομπές. 
 

Η Επιτροπή πρέπει: 

• να παράσχει κατευθυντήριες οδηγίες για την υποβολή περισσότερο διαφοροποιούμενων μεταξύ τους 
εκθέσεων σχετικά με την πρόοδο, 

• να προσδιορίσει τον βέλτιστο τρόπο καθορισμού δεσμευτικών κριτηρίων που να ρυθμίζουν αποτελεσματικά 
τις επιθεωρήσεις που διενεργούν τα κράτη μέλη σε σταθμούς επεξεργασίας λυμάτων, 

• να εξετάσει το ενδεχόμενο περιορισμού της διασποράς φωσφόρου στη γη και 
• να παράσχει καθοδήγηση σχετικά με την ανάκτηση του κόστους της περιβαλλοντικής ζημίας που προκαλεί η 

διάχυτη ρύπανση (ρύπανση που προκαλείται από σειρά δραστηριοτήτων). Επί του παρόντος, η αρχή 
«ο ρυπαίνων πληρώνει» εφαρμόζεται σε περιορισμένο μόνο βαθμό στη διάχυτη ρύπανση που προκαλείται 
από τη γεωργία.  
 

Η Επιτροπή και τα κράτη μέλη πρέπει να αξιολογήσουν από κοινού την αποτελεσματικότητα των μηχανισμών 
επιβολής στον τομέα της γεωργίας.  

 

Σημείωμα προς τους συντάκτες 

Η έκθεση «Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί πρόοδος στην εφαρμογή της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα» είναι η δεύτερη που δημοσιεύει το Ευρωπαϊκό 
Ελεγκτικό Συνέδριο με αντικείμενο τη λεκάνη απορροής του Δούναβη. Στο πλαίσιο της έκθεσης αυτής αξιολογήθηκε 
η ποιότητα των υδάτων της λεκάνης απορροής του Δούναβη, λαμβανομένων υπόψη διαφόρων δεικτών, βάσει της 
οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα. Η πρώτη έκθεση υπό τον τίτλο «Χρηματοδότηση σταθμών επεξεργασίας αστικών 
λυμάτων από την ΕΕ στη λεκάνη απορροής του Δούναβη» δημοσιεύθηκε τον Ιούλιο του 2015. 

Τα ύδατα της Ευρώπης πλήττονται από οργανική ρύπανση και νιτρορύπανση, καθώς και από ρύπανση που 
προκαλείται από χημικές ουσίες. Η ρύπανση των υδάτων προέρχεται από διάφορες πηγές όπως τα νοικοκυριά, οι 
βιομηχανικές εγκαταστάσεις και η γεωργία. Με την οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα του 2000 εναρμονίστηκε η 
νομοθεσία της ΕΕ στον τομέα της πολιτικής των υδάτων. Η οδηγία παρουσιάζει το σχέδιο διαχείρισης λεκάνης 
απορροής ποταμού ως βασικό εργαλείο εφαρμογής. Τα πρώτα σχέδια έπρεπε να παραδοθούν το 2009, ενώ οι 
επικαιροποιήσεις τους να υποβληθούν μέχρι τον Δεκέμβριο του 2015. Τα σχέδια αυτά πρέπει να παρέχουν 
πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα των υδάτων διάφορων υδατικών συστημάτων, τους λόγους για τους οποίους 
δεν έχει επιτευχθεί η καλή οικολογική και χημική κατάσταση, καθώς και τυχόν αναγκαία διορθωτικά μέτρα.  
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Η ειδική έκθεση αριθ. 23/2015 με τίτλο «Ποιότητα των υδάτων στη λεκάνη απορροής του Δούναβη: έχει επιτευχθεί 
πρόοδος στην εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, αλλά πρέπει να γίνουν περισσότερα» είναι 
διαθέσιμη στα αγγλικά (σύντομα θα είναι διαθέσιμη και σε άλλες γλώσσες).  

 


