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Luxembourg, 12. rujna 2017.

Revizori EU-a poručuju da se kvaliteta vode za piće u
Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj poboljšala, ali da su i
dalje potrebna znatna financijska sredstva
Kvaliteta vode za piće dostupna potrošačima u Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj posljednjih
se godina poboljšala zahvaljujući sredstvima EU-a, no i dalje je potrebno uložiti znatnu količinu
sredstava, navodi se u novom izvješću Europskog revizorskog suda.
Revizori su ispitali mjere EU-a povezane s kvalitetom vode za piće u navedenim trima državama
članicama. Revizija je obuhvaćala razdoblje od pristupanja tih država članica EU-u do kraja
2016. godine. Općenito gledajući, revizori su utvrdili da se poboljšao pristup kvalitetnoj vodi za
piće i opskrba njome, za što su uvelike zaslužna znatna ulaganja EU-a proteklih godina.
Ukupna potpora iz Europskog fonda za regionalni razvoj te Kohezijskog fonda koja je u
razdoblju 2007. – 2020. dodijeljena za gospodarenje i opskrbu vodom za piće u Bugarskoj,
Mađarskoj i Rumunjskoj iznosi 3,7 milijardi eura.
Međutim, revizori ističu da i dalje postoje područja u kojima voda iz javne vodoopskrbne mreže
ne zadovoljava u potpunosti kriterije propisane Direktivom EU-a o vodi za piće iz 1998. godine.
Osim toga, bit će potrebna znatna daljnja nacionalna javna i privatna ulaganja kako bi se pristup
vodi dobre kvalitete omogućio svim građanima u tim državama članicama i kako bi se zajamčilo
odgovarajuće održavanje ulaganja financiranih sredstvima EU-a.
„Za te vodovodne mreže izdvojena je znatna financijska potpora iz proračuna EU-a, ali ona ne bi
trebala služiti kao zamjena za sredstva koja izdvajaju države članice”, izjavio je George Pufan,
član Europskog revizorskog suda zadužen za ovo izvješće. „Općenito gledajući, do kraja 2020. te
tri zemlje trebat će uložiti više od 6 milijardi eura kako bi zadovoljile svoje potrebe”.
Revizori preporučuju Europskoj komisiji:
•
da djeluje u slučaju otkrivanja nedostataka u praćenju koje provode države članice i jamči
provedbu Direktive o vodi za piće
Svrha je ovog priopćenja za medije prenijeti glavne poruke tematskog izvješća koje je usvojio Europski revizorski sud.
Cjeloviti tekst izvješća dostupan je na www.eca.europa.eu.
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•
da izmjeni Direktivu kako bi se zajamčilo da države članice obavještavaju Komisiju o
odstupanjima u pogledu malih vodoopskrbnih područja, da od država članica zahtijeva redovito i
pravodobno izvješćivanje te da se ta obveza proširi i na mala vodoopskrbna područja, da poboljša
zahtjeve za pružanje odgovarajućih i ažuriranih informacija o kvaliteti vode dostupnih
potrošačima te pruži potporu državama članicama pri promicanju mjera za smanjenje gubitka
vode.
Države članice trebale bi:
•
zahtijevati da planovi za smanjenje gubitka vode postanu dio kriterija odabira za projekte
u vezi s vodovodnom infrastrukturom koji doprinose postizanju nacionalnih ciljnih vrijednosti
•

zajamčiti da se naknadama za vodu omogućuje održivost infrastrukture

•
ako je to potrebno, pružiti financijsku potporu ili neki drugi oblik potpore kućanstvima za
koja trošak vodnih usluga prekoračuje razinu cjenovne prihvatljivosti.
Napomene za urednike
Zaštita zdravlja građana EU-a omogućavanjem sigurnog pristupa kvalitetnoj vodi za piće dugi je
niz godina dio politike EU-a. Europska unija od 1975. godine donosi zakone o vodi čija je svrha
zaštititi potrošače i korisnike vode od štetnih učinaka. Direktiva o vodi za piće, kojom se propisuju
standardi za vodu namijenjenu za ljudsku potrošnju, donesena je 1980. i naknadno izmijenjena
1998. godine. Trenutačno je u tijeku unošenje novih izmjena u Direktivu.
U prosincu 2013. godine europskom građanskom inicijativom „Right2Water” (Pravo na vodu)
prikupljeno je gotovo 1,9 milijuna potpisa. Njome se Europsku komisiju poziva „na predlaganje
zakonodavstva kojim bi se poticalo ostvarenje prava ljudi na vodu i odvodnju, kako ga je priznao
UN, te kojim bi se zagovaralo da se vodoopskrba i odvodnja smatraju osnovnim javnim uslugama
za cjelokupno stanovništvo”. Komisija je 2014. poticala države članice da zajamče pristup
minimalnoj opskrbi vodom svim građanima EU-a.
Tematsko izvješće br. 12/2017: „Provedba Direktive o vodi za piće: kvaliteta vode i pristup vodi u
Bugarskoj, Mađarskoj i Rumunjskoj poboljšali su se, no i dalje postoje znatne potrebe za
ulaganjima” dostupno je na internetskim stranicama Suda (eca.europa.eu) na 23 jezika EU-a.
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