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Účelom tejto tlačovej správy je prezentovať hlavné body osobitnej správy prijatej Európskym dvorom audítorov. 
Úplné znenie správy je uverejnené na webovej stránke www.eca.europa.eu. 
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V Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku sa zvýšila kvalita 
vody, investičné potreby však stále zostávajú značné, 
hovoria audítori EÚ 
Podľa novej správy Európskeho dvora audítorov sa kvalita pitnej vody, ktorú majú spotrebitelia 
k dispozícii v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, v posledných rokoch zlepšila vďaka 
financovaniu EÚ, stále je však potrebné investovať značné množstvo financií. 

Audítori preskúmali opatrenia EÚ o kvalite pitnej vody v týchto troch členských štátoch. Audit sa 
týkal obdobia od pristúpenia týchto členských štátov do konca roku 2016. Celkovo zistili, že sa 
prístup a dodávky zlepšili – zväčša vďaka značným investíciám EÚ v posledných rokoch.  

V rokoch 2007 až 2020 podpora z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho fondu 
na správu a dodávky pitnej vody v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku dosiahne celkovú výšku 
3,7 mld. EUR.  

Audítori však poukazujú na skutočnosť, že stále existujú oblasti, v ktorých voda z verejných 
vodovodných sietí úplne nespĺňa požiadavky smernice EÚ o pitnej vode z roku 1998. Navyše budú 
potrebné značné ďalšie vnútroštátne verejné a súkromné investície, aby sa zabezpečil prístup 
pre každého v týchto členských štátoch ku kvalitnej vode a aby sa zabezpečilo, že investície 
do vodných zariadení z prostriedkov EÚ sa budú primerane udržiavať. 

„Finančná podpora z rozpočtu EÚ na tieto vodovodné siete je značná, nemala by však nahrádzať 
výdavky členských štátov,” povedal George Pufan, člen Európskeho dvora audítorov 
zodpovedný za túto správu. „Tieto tri krajiny budú musieť celkovo investovať viac než 6 mld. EUR 
do konca roka 2020, aby pokryli svoje potreby.”  

Audítori odporúčajú Európskej komisii: 

• sledovať nedostatky v monitorovaní členských štátov a presadzovať smernicu o pitnej 
vode;  

• zmeniť smernicu tak, aby sa zabezpečila povinnosť členských štátov informovať Komisiu 
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o akýchkoľvek odchýlkach týkajúcich sa oblastí malých dodávok vody; požadovať pravidelné 
a včasné predkladanie správ členskými štátmi a rozšíriť túto požiadavku na oblasti malých 
dodávok vody; zlepšiť požiadavky na sprístupňovanie primeraných a aktuálnych informácií 
o kvalite vody spotrebiteľom; podporovať členské štáty v presadzovaní opatrení zameraných 
na zníženie strát vody. 

Členské štáty by mali: 

• požadovať, aby sa pre všetky projekty vodných zariadení, ktoré prispievajú k splneniu 
vnútroštátnych cieľov, ako výberové kritériá začlenili plány na zníženie strát vody; 

• zabezpečiť, aby sa prostredníctvom taríf zabezpečovala udržateľnosť infraštruktúry; 

• v prípade potreby udeliť finančnú podporu alebo inú formu podpory domácnostiam, 
pre ktoré sú vodohospodárske služby nad rámcom dostupnosti. 

Poznámky pre vydavateľov 

Ochrana zdravia občanov EÚ prostredníctvom bezpečného prístupu ku kvalitnej pitnej vode je už 
dlho súčasťou politiky EÚ. Od roku 1975 má EÚ právne predpisy týkajúce sa vody, ktorých cieľom 
je ochrana spotrebiteľov a používateľov vody pred škodlivými vplyvmi. Smernica o pitnej vode, 
ktorá sa týka noriem pre vodu určenú na ľudskú spotrebu, bola prijatá v roku 1980 a neskôr bola 
prepracovaná v roku 1998. Táto smernica sa v súčasnosti znovu reviduje. 

V decembri 2013 sa v rámci iniciatívy občanov EÚ s názvom „Right2Water“ vyzbieralo takmer 
1,9 milióna podpisov. Táto iniciatíva obsahovala výzvu Európskej komisii, „… aby predložila návrh 
právneho predpisu, ktorým sa zavedie ľudské právo na vodu a sanitáciu tak, ako ho uznáva OSN, 
a ktorým sa bude presadzovať poskytovanie vody a sanitácie ako základných verejných služieb 
pre všetkých“. V roku 2014 Komisia vyzvala členské štáty, aby všetkým občanom EÚ zabezpečili 
prístup k minimálnemu zásobovaniu vodou. 

Osobitná správa č. 12/2017: „Vykonávanie smernice o pitnej vode: zvýšenie kvality vody 
a zlepšenie prístupu k nej v Bulharsku, Maďarsku a Rumunsku, investičné potreby však stále 
zostávajú značné“ je dostupná na webovej stránke EDA (eca.europa.eu) v 23 jazykoch EÚ. 

 

 

 


