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Jakość wody w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii 
poprawiła się, jednak zdaniem kontrolerów wciąż 
potrzeba na ten cel znacznych środków 
Jak wynika z nowego sprawozdania Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, jakość wody 
pitnej przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii dzięki 
finansowaniu unijnemu w ostatnich latach znacznie się poprawiła, jednak nadal należy 
zainwestować znaczne kwoty środków w działania w tej dziedzinie. 

Kontrolerzy zbadali działania UE związane z jakością wody pitnej w trzech państwach 
członkowskich. Kontrola objęła okres od przystąpienia do UE tych państw członkowskich do końca 
2016 r. Stwierdzili oni, że zasadniczo dostęp do wody pitnej i zaopatrzenie w nią poprawiły się, 
przede wszystkim dzięki znacznym inwestycjom unijnym w ostatnich latach.  

Łącznie w latach 2007-2020 wsparcie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
i Funduszu Spójności na rzecz zarządzania i dostępu do wody pitnej w Bułgarii, na Węgrzech 
i w Rumunii wyniesie łącznie 3,7 mld dolarów.  

Kontrolerzy podkreślają jednak, że nadal istnieją obszary, na których woda dostarczana 
obywatelom z publicznej sieci wodociągowej nie spełnia norm dyrektywy w sprawie wody pitnej 
z 1998 r. Ponadto konieczne będą znaczne dodatkowe inwestycje publiczne i prywatne, aby 
zapewnić wszystkim obywatelom tych państw członkowskich dostęp do wody dobrej jakości, 
a także aby zagwarantować, że inwestycje finansowane przez UE będą mogły być odpowiednio 
utrzymywane. 

– Z budżetu UE przeznaczono na rzecz sieci zaopatrzenia w wodę pitną dużą kwotę wsparcia 
finansowego, nie powinno ono jednak zastępować wydatków państw członkowskich – powiedział 
George Pufan, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to 
sprawozdanie. – Zasadniczo trzy wspomniane kraje, aby sprostać swoim potrzebom, do końca 
2020 r. będą musiały zainwestować ponad 6 mld euro.  
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Kontrolerzy UE zalecają zatem, aby Komisja Europejska: 

• śledziła luki w monitorowaniu prowadzonym przez państwa członkowskie i egzekwowała 
wymogi dyrektywy w sprawie wody pitnej;  

• zmodyfikowała dyrektywę w sprawie wody pitnej w celu zapewnienia, by państwa 
członkowskie informowały Komisję o odstępstwach dotyczących niewielkich stref zaopatrzenia 
w wodę; wymagała regularnej, terminowej sprawozdawczości ze strony państw członkowskich 
i rozszerzyła ten wymóg na niewielkie strefy zaopatrzenia w wodę; uściśliła wymogi dotyczące 
zapewnienia właściwych i aktualnych informacji na temat jakości wody dostępnej dla 
konsumentów; wspomagała państwa członkowskie w promowaniu działań na rzecz ograniczenia 
strat wody. 

Państwa członkowskie powinny: 

• wymagać uwzględnienia planów ograniczania strat wody w ramach kryteriów wyboru 
w odniesieniu do projektów dotyczących infrastruktury wodnej, wspierających cele krajowe; 

• zapewnić, by opłaty taryfowe za wodę gwarantowały trwałość infrastruktury wodnej; 

• w razie potrzeby zapewnić wsparcie finansowe lub wsparcie innego rodzaju 
gospodarstwom domowym, w przypadku których wysokość opłat za wodę przekracza próg 
przystępności cenowej. 

Informacje dla redaktorów 

Ochrona zdrowia obywateli Unii poprzez zapewnianie im bezpiecznego dostępu do wody pitnej 
dobrej jakości od dawna stanowi element polityki UE. Od 1975 r. w UE obowiązują przepisy 
w sprawie wody mające na celu ochronę konsumentów i użytkowników wody przed 
zagrożeniami. Dyrektywa w sprawie wody pitnej, obejmująca normy dotyczące wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi, została przyjęta w 1980 r., a następnie zmieniona 
w 1998 r. Obecnie trwają prace nad jej kolejnym przeglądem. 

W grudniu 2013 r. zebrano prawie 1,9 miliona podpisów w ramach europejskiej inicjatywy 
obywatelskiej „Right2Water”. W ramach inicjatywy wystosowano apel do Komisji Europejskiej 
„o zaproponowanie aktów prawnych, implementujących prawo człowieka do wody pitnej 
i urządzeń sanitarnych, zgodnie z wytycznymi Organizacji Narodów Zjednoczonych, oraz 
przyczyniających się do zapewnienia dostępu do wody oraz kanalizacji jako podstawowych usług 
publicznych dla wszystkich”. W 2014 r. Komisja wezwała państwa członkowskie do zapewnienia 
dostępu do minimalnego poziomu zaopatrzenia w wodę wszystkich obywateli UE. 

Sprawozdanie specjalne nr 12/2017 pt. „Wdrażanie dyrektywy w sprawie wody pitnej – dostęp 
do wody i jej jakość w Bułgarii, na Węgrzech i w Rumunii poprawiły się, jednak konieczne są 
znaczne dalsze inwestycje” jest dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu) w 23 
językach UE. 

 

 

 


