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Βρυξέλλες, 10 Σεπτεμβρίου 2020

Πώς συνδέεται η επεξεργασία των λυμάτων με την ανάκαμψη της ΕΕ;

Η προστασία της ανθρώπινης υγείας και του περιβάλλοντος καθώς και η αντιμετώπιση της ρύπανσης
αποτελούν κορυφαίες προτεραιότητες που καθοδηγούν το έργο της Επιτροπής για την ανάκαμψη. Η
πανδημία COVID-19 κατέστησε την ανάγκη να καταβληθούν προσπάθειες στον τομέα της υγείας και
του περιβάλλοντος πιο επιτακτική από ποτέ. Η ενίσχυση της ικανότητας της ΕΕ για την αντιμετώπιση
της ρύπανσης είναι καίριας σημασίας για τη βελτίωση της ανθεκτικότητας των οικοσυστημάτων και
των ανθρώπινων συστημάτων και για τη συμβολή στην εξασφάλιση καθαρού αέρα, νερού, εδάφους
και τροφίμων καθώς και ασφαλών καταναλωτικών προϊόντων ανά πάσα στιγμή. Τα εθνικά σχέδια
ανάκαμψης θα αποτελέσουν μια καλή ευκαιρία ώστε η καλύτερη συλλογή και επεξεργασία των
λυμάτων να ενταχθούν στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψης με σκοπό να διαφυλαχθεί η δημόσια υγεία
και το περιβάλλον.

Η Επιτροπή επισημαίνει στην έκθεσή της ότι η οδηγία δεν εφαρμόζεται πλήρως και ότι
ορισμένα κράτη μέλη έχουν καθυστερήσει σημαντικά την εφαρμογή της, ενώ οι κυριότερες
προκλήσεις είναι η χρηματοδότηση και ο σχεδιασμός. Πώς διασφαλίζει η Επιτροπή ότι όλα
τα κράτη μέλη εφαρμόζουν πλήρως την οδηγία;

Η 10η έκθεση εφαρμογής της οδηγίας για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων δείχνει ότι τα επίπεδα
εφαρμογής διαφέρουν σημαντικά μεταξύ των κρατών μελών. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα
συνεργαστεί με τα ενδιαφερόμενα κράτη μέλη για να αξιοποιήσει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις
ευκαιρίες που προσφέρει ο νέος προϋπολογισμός της ΕΕ και το σχέδιο ανάκαμψης για την Ευρώπη,
προκειμένου να δοθεί προτεραιότητα στην επεξεργασία των λυμάτων και την αποχέτευση. Χάρη στην
πρόσφατη μελέτη του ΟΟΣΑ σχετικά με την εκτίμηση των επενδυτικών αναγκών και των ικανοτήτων
χρηματοδότησης για επενδύσεις που σχετίζονται με το νερό έχουμε στη διάθεσή μας καλύτερη
χαρτογράφηση των επενδυτικών κενών στα κράτη μέλη. Μολονότι η στήριξη προς τα κράτη μέλη μέσω
χρηματοδότησης από την ΕΕ θα συνεχιστεί, είναι σαφές ότι θα πρέπει να εξεταστούν και να
αξιολογηθούν προσεκτικά διάφορες επιλογές για την ενίσχυση της ρευστότητας των εθνικών
προϋπολογισμών, όπως είναι η αύξηση των τιμολογίων ύδρευσης και/ή η προσφυγή στη διευρυμένη
ευθύνη του παραγωγού προκειμένου να διασφαλιστεί η καλύτερη εφαρμογή της αρχής «ο ρυπαίνων
πληρώνει».

Στην έκθεση αναφέρετε ότι εξετάζετε περαιτέρω δράσεις σχετικά με τον τρόπο
αντιμετώπισης των τομέων που χρήζουν βελτίωσης. Θα μπορούσατε να δώσετε περισσότερες
λεπτομέρειες;

Η οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων εκδόθηκε πριν από 30 χρόνια με στόχο την
προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιπτώσεις της απόρριψης μη επεξεργασμένων
αστικών λυμάτων. Στην αξιολόγηση REFIT του 2019 διαπιστώθηκε ότι η οδηγία είναι γενικά
αποτελεσματική και αποδοτική, αλλά υπάρχει περιθώριο βελτίωσης. Οι ελλείψεις αυτές αφορούν
ορισμένες «εναπομένουσες» πηγές ρύπανσης, όπως: όμβρια ύδατα, υπερχειλίσεις, αστική απορροή,
μεμονωμένα συστήματα και μικροί οικισμοί. Επιπλέον, είναι αναγκαίος ο εκσυγχρονισμός της οδηγίας
ώστε να διασφαλιστεί ότι αντιμετωπίζει δεόντως προβλήματα όπως είναι οι ρύποι που προκαλούν νέες
ανησυχίες (π.χ. φαρμακευτικές ουσίες και μικροπλαστικά) και η κλιματική αλλαγή και ότι
προσαρμόζεται στις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις. Στο πλαίσιο της εκτίμησης επιπτώσεων θα
αναλυθεί ο καλύτερος τρόπος αντιμετώπισης των ελλείψεων που εντοπίστηκαν.

Ποιες είναι οι κύριες δράσεις της ΕΕ για τη βελτίωση της εφαρμογής της οδηγίας για την
επεξεργασία των αστικών λυμάτων;

Τα σημαντικότερα μεταξύ των διαφόρων διαθέσιμων εργαλείων είναι τα εξής:

Χρηματοδοτικά μέσα της ΕΕ που βρίσκονται στη διάθεση των κρατών μελών και τους
επιτρέπουν να βελτιώσουν την εφαρμογή της οδηγίας. Μέχρι στιγμής έχουν διατεθεί σημαντικά
κονδύλια για τη δημιουργία συστημάτων συλλογής και εγκαταστάσεων επεξεργασίας
αποβλήτων. Όσον αφορά την περιφερειακή πολιτική για την περίοδο 2014-2020 (ΕΤΠΑ και
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Ταμείο Συνοχής), το μεγαλύτερο μέρος του προβλεπόμενου προϋπολογισμού (περί τα 10,6 δισ.
EUR) διατέθηκε για υποδομές επεξεργασίας λυμάτων[1]. Για την προσεχή περίοδο
προγραμματισμού η χρηματοδότηση για την επεξεργασία λυμάτων πρόκειται να διατεθεί με τη
χρήση πολλών μέσων, ιδίως του μηχανισμού περιφερειακής πολιτικής και του μηχανισμού
ανάκαμψης και ανθεκτικότητας. Στις περιπτώσεις όπου η συμβολή των ταμείων της ΕΕ δεν
επαρκεί για την κάλυψη όλων των αναγκών στον τομέα των υποδομών αποχέτευσης
προκειμένου να τηρηθούν οι προθεσμίες της οδηγίας, τα κράτη μέλη θα μπορούν να
αναζητήσουν πρόσθετες πηγές χρηματοδότησης πέραν των ιδίων πόρων, όπως είναι π.χ. το
Invest EU και δάνεια της ΕΤΕπ.

Ανταλλαγή ορθών πρακτικών: Η Επιτροπή συνεδριάζει τακτικά με τα κράτη μέλη για να
συζητήσει τρόπους για την καλύτερη εφαρμογή της οδηγίας ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες
τους, εξετάζοντας θέματα όπως η διακυβέρνηση, η χρήση των πόρων, ο προγραμματισμός των
τρεχουσών ή μελλοντικών επενδύσεων κ.λπ. Η Επιτροπή διευκολύνει επίσης τη συνεργασία
ομοτίμων μεταξύ των κρατών μελών.

Προγράμματα τεχνικής βοήθειας: Ορισμένες χώρες μπορούν επίσης να χρησιμοποιήσουν την
τεχνική βοήθεια που παρέχεται στο πλαίσιο του προγράμματος JASPERS. Η συνδρομή μέσω του
JASPERS μπορεί να καλύπτει τα εξής: υποστήριξη της προετοιμασίας των έργων, ανεξάρτητος
έλεγχος της ποιότητας των έργων, αξιολόγηση μεγάλων έργων που υποβάλλονται απευθείας
στην Επιτροπή, υποστήριξη της υλοποίησης και άλλα.

Νομικές διαδικασίες: Ως έσχατη λύση, η Επιτροπή κινεί διαδικασίες επί παραβάσει όταν ένα
κράτος μέλος συστηματικά δεν επιτυγχάνει συμμόρφωση με την οδηγία. 

Στην έκθεση αναφέρεται ότι η βελτιωμένη εφαρμογή της οδηγίας για την επεξεργασία των
αστικών λυμάτων συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα.
Πώς το ελέγχετε αυτό;

Η βελτιωμένη εφαρμογή της οδηγίας-πλαισίου για τα ύδατα, χάρτη στην οδηγία για την επεξεργασία
των αστικών λυμάτων, μπορεί να αποδειχθεί μέσω της παρακολούθησης διαφορετικών παραμέτρων με
την πάροδο του χρόνου σε ποταμούς, λίμνες και άλλα υδατικά συστήματα. Μία από τις παραμέτρους
αυτές είναι το βιολογικώς απαιτούμενο οξυγόνο (BOD) που συνδέεται άμεσα με την εξάντληση
οξυγόνου και τον ευτροφισμό. Η έκθεση δείχνει την ποσότητα οργανικής ύλης που προέρχεται από
επεξεργασμένα λύματα (μετρούμενη σε BOD) και η οποία απορρίφθηκε στους ποταμούς κατά τη
δεκαετία του '90, την ποσότητα που απορρίπτεται σήμερα και αυτήν που θα απορριπτόταν αν η οδηγία
εφαρμοζόταν πλήρως. Υπάρχει σαφής μείωση του BOD, γεγονός που υποδηλώνει βελτίωση της
ποιότητας των υδάτων της ΕΕ κατά τις δύο τελευταίες δεκαετίες. Η βελτίωση αυτή συμβάλλει επίσης
στη βελτίωση της υδρόβιας βιοποικιλότητας, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της οδηγίας-πλαισίου για τα
ύδατα και τη νέα στρατηγική για τη βιοποικιλότητα.

Οι αυξημένες απαιτήσεις επεξεργασίας στο πλαίσιο της οδηγίας για την επεξεργασία των
αστικών λυμάτων θα οδηγήσουν σε παραγωγή ιλύος καθαρισμού λυμάτων με μεγαλύτερο
φορτίο ρύπανσης. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν ήδη αρχίσει να απαγορεύουν την
επαναχρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία. Τι προτίθεται να πράξει η
Επιτροπή για να αντιμετωπίσει το πρόβλημα αυτό και να ευθυγραμμίσει την οδηγία με τις
αρχές της κυκλικής οικονομίας;

Η Επιτροπή έχει επίγνωση των προβλημάτων που σχετίζονται με την ιλύ καθαρισμού λυμάτων και,
σύμφωνα με τη φιλοδοξία για μηδενική ρύπανση και όπως ανακοινώθηκε στο πλαίσιο του σχεδίου
δράσης της ΕΕ για την κυκλική οικονομία, θα αναπτύξει ολοκληρωμένο σχέδιο διαχείρισης των
θρεπτικών ουσιών για να διασφαλίσει πιο βιώσιμη χρήση των θρεπτικών ουσιών και την τόνωση των
αγορών ανακτώμενων θρεπτικών ουσιών. Προκειμένου να γίνουν κατανοητές οι επιπτώσεις που έχει
στο περιβάλλον και την υγεία η επαναχρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, η
Επιτροπή διενεργεί αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για την ιλύ καθαρισμού λυμάτων παράλληλα με την
εκτίμηση επιπτώσεων σχετικά με την οδηγία για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων. Ο στόχος είναι
να αξιολογηθεί ο τρόπος με τον οποίο η πιθανή αναθεώρηση των δύο οδηγιών θα μπορούσε να
ενισχύσει την ασφαλή χρήση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη γεωργία, συμβάλλοντας έτσι και
στην εφαρμογή της στρατηγικής «από το αγρόκτημα στο πιάτο».

Η επιτήρηση των λυμάτων είναι χρήσιμη στον έλεγχο της εξάπλωσης της νόσου COVID-19;

Ήδη από την έναρξη της πανδημίας COVID-19, τα λύματα έχουν μελετηθεί ως δείκτες της παρουσίας
του ιού στον πληθυσμό εντός και εκτός ΕΕ.

Έρευνες έχουν δείξει ότι ο ιός εμφανίζεται εντός μερικών ωρών στα ανθρώπινα κόπρανα σε περίπτωση
λοίμωξης, ανεξαρτήτως του αν ο ασθενής δεν παρουσιάζει καθόλου συμπτώματα ή παρουσιάζει ήπια ή
σοβαρά συμπτώματα της νόσου COVID-19. Έτσι η παρουσία του ιού ανιχνεύτηκε σε ορισμένες
μονάδες επεξεργασίας λυμάτων πριν από την εξάπλωση του ιού στον πληθυσμό και πριν εμφανιστούν



τα πρώτα ιατρικά συμπτώματα.

Ευρήματα έχουν καταδείξει ότι οι αποχετευτικοί αγωγοί και η επιτήρησή τους αποτελούν ιδανικό,
φθηνό και αξιόπιστο εργαλείο για να ολοκληρωθεί η εικόνα που προκύπτει από τον έλεγχο των
επιχρισμάτων, τις αιματολογικές εξετάσεις και τις εφαρμογές ιχνηλάτησης.

Στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με τη βραχυπρόθεσμη ετοιμότητα της ΕΕ στον τομέα της
υγείας για ταχεία αντίδραση σε περίπτωση περαιτέρω επιδημικών εξάρσεων της νόσου COVID-19[2],
του Ιουλίου 2020, η επιτήρηση των λυμάτων προσδιορίστηκε ως τομέας δράσης για την επιτήρηση της
δημόσιας υγείας.

Από την έναρξη της πανδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω της επιστημονικής υπηρεσίας της, του
Κοινού Κέντρου Ερευνών, δρομολόγησε πρωτοβουλία για την από κοινού αξιολόγηση των δειγμάτων
λυμάτων και τη συλλογή στοιχείων από τα κράτη μέλη, την πραγματοποίηση πρόσθετης
τυποποιημένης δειγματοληψίας και ανάλυσης, τη διάδοση των πρώτων αποτελεσμάτων και την
προώθηση της ανταλλαγής πληροφοριών και βέλτιστων πρακτικών.

Για περισσότερες πληροφορίες
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[1]Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία https://cohesiondata.ec.europa.eu/EU-Level/ESIF-
Categorisation-Intervention-Fields-with-filte/8m22-gy44

[2] https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/communication_-_short-
term_eu_health_preparedness.pdf
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Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Vivian LOONELA (+32 2 296 67 12)
Stoycheva Daniela (+32 2 295 36 64)

Ερωτήσεις του κοινού: Europe Direct τηλεφωνικά 00 800 67 89 10 11 ή με ηλεκτρονικό μήνυμα
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