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Európai Számvevőszék: a nem elég ambiciózus tervek miatt a Duna 
vízminőségében csak kis mértékű javulás következett be 

Az Európai Számvevőszék új jelentés szerint a Duna vízgyűjtő területén  annak ellenére alig javult a vízminőség, 
hogy az érintett országok 2004 óta végrehajtják az uniós víz-keretirányelvet. A számvevők kiemelték, hogy a 
korlátozott előrehaladás főként annak tudható be, hogy az országok tervei nem voltak eléggé ambiciózusak. Az 
ellenőrzés négy, a Duna vízgyűjtő területén fekvő tagállamra (Cseh Köztársaság, Magyarország, Románia és 
Szlovákia) összpontosított. 

„Az uniós vízpolitikának biztosítania kell, hogy megfelelő mennyiségű és jó minőségű víz álljon rendelkezésre az 
emberek és a környezet szükségleteinek fedezésére” – jelentette ki George Pufan, a jelentésért felelős 
számvevőszéki tag – „de ahhoz, hogy a Duna mentén ez megtörténjen, az országoknak fokozni kell erőfeszítéseiket.” 

2007 és 2013 között az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a Kohéziós Alap 6,35 milliárd eurót nyújtott a Duna 
vízgyűjtő területén fekvő tagállamok számára szennyvíztisztítási projektekre. Ugyanezen időszak alatt az Európai 
Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból 6,39 milliárd eurót folyósítottak az agrár-környezetvédelmi kötelezettségeket 
vállaló mezőgazdasági termelők számára. 

A tagállamok 2009. évi vízgyűjtő-gazdálkodási tervei azonban nem voltak eléggé ambiciózusak. A számvevők 
rámutattak, hogy a nem megfelelő minőségű víztestekre vonatkozó intézkedések nem voltak eléggé célirányosak. Ez 
főként a monitoringrendszerek hiányosságainak tudható be, amelyek miatt hiányoznak azon szennyezésnek a típusára 
és forrásaira vonatkozó adatok, amely miatt a víztestek nem érték el a jó állapotot. Ezenkívül a tagállamok megfelelő 
indoklás nélkül jelentős számú víztestet mentesítettek a jó minőségi állapot elérésére vonatkozó fontos határidők alól. 

Késedelmek voltak tapasztalhatók a települési szennyvíz kezeléséről szóló irányelv végrehajtásában, és nem aknázták 
ki maradéktalanul a nitrogénkibocsátások csökkentését célzó nitrátirányelv kínálta lehetőségeket. Ezenkívül nem 
azonosították az egyedi kibocsátási határértékeket igénylő települési szennyvíztisztító telepeket és ipari 
létesítményeket. A mezőgazdaság terén hozott kiegészítő intézkedések önkéntes jellege csökkentette azok 
eredményességét.  

A számvevők számos ajánlást tettek a tagállamok és a Bizottság számára.  
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A tagállamok: 

• fejlesszék monitoring- és a vízszennyezési problémák diagnosztizálására szolgáló rendszereiket; 
• adjanak egyértelmű és hiteles indokolást az általuk megítélt mentességekről; 
• határozzanak meg költséghatékony, célzott intézkedéseket; 
• vegyék fontolóra díjak, illetve adók kivetését a kibocsátások visszaszorítására. 

 

A Bizottság: 

• biztosítson iránymutatásokat a haladásra vonatkozó differenciáltabb jelentéstételhez; 
• vizsgálja meg a települési szennyvíztisztító telepekre irányuló tagállami ellenőrzések tekintetében kötelező 

kritériumok lehetőségét; 
• vegye fontolóra a foszfor termőföldeken történő használatának korlátozását; 
• biztosítson iránymutatást a diffúz szennyezés (a többféle tevékenység által okozott szennyezés) által okozott 

környezeti károk költségeinek megtéríttetéséről. Jelenleg a mezőgazdaságból származó diffúz szennyezésre 
csak részlegesen alkalmazzák a „szennyező fizet” elvet.  
 

A Bizottság és a tagállamok közösen értékeljék a mezőgazdaság területén érvényben lévő végrehajtási 
mechanizmusok eredményességét.  

 

A szerkesztők figyelmébe 

A Duna vízgyűjtő területének vízminőségével foglalkozó különjelentés az Európai Számvevőszék által a Duna-
medencéről kiadott második jelentés. A jelentés a Duna vízgyűjtő területének vízminőségét értékelte a víz-
keretirányelv alapján, több tényező figyelembevételével. Az „Uniós finanszírozású települési szennyvíztisztító telepek 
a Duna-medencében” című első jelentést 2015 júliusában tettük közzé. 

Európa vizeinek állapotát szerves anyagok és tápanyagok okozta szennyezés, valamint kémiai anyagokból eredő 
szennyezés befolyásolja. A vízszennyezés különféle forrásokból – így a háztartásokból, ipari létesítményekből és a 
mezőgazdaságból – ered. A 2000. évi víz-keretirányelv harmonizálta a vízpolitika területén a korábbi uniós 
jogszabályokat. Az irányelv kulcsfontosságú végrehajtási eszközként bevezette a vízgyűjtő-gazdálkodási terveket. Az 
első terveket 2009-ben kellett elkészíteni és 2015 decemberében kellett frissíteni. E terveknek tájékoztatást kell 
adniuk a különféle víztestek vízminőségéről, és annak okairól, hogy miért nem sikerült elérni az előírt „jó ökológiai és 
kémiai állapotot”, valamint a szükséges korrekciós intézkedésekről.  

 

A „Vízminőség a Duna vízgyűjtő területén: haladás tapasztalható a víz-keretirányelv végrehajtása terén, de sok még 
a teendő” című 23/2015. sz. különjelentés jelenleg angol nyelven érhető el (a többi nyelvi változat is hamarosan 
elkészül).  

 


