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Sporočilo za javnost

V Luxembourgu, 12. septembra 2017

Po besedah revizorjev EU se je kakovost vode v Bolgariji,
na Madžarskem in v Romuniji izboljšala, vendar bo
potrebnih še veliko sredstev
Kakovost pitne vode za porabnike v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji se je v zadnjih letih
zaradi financiranja EU izboljšala, vendar bo glede na novo poročilo Evropskega računskega
sodišča treba vložiti še veliko sredstev.
Revizorji so preučili ukrepe EU za kakovost pitne vode v treh državah članicah. Revizija je zajela
obdobje od pristopa teh držav članic k EU do konca leta 2016. Revizorji so ugotovili, da sta se
dostop do pitne vode in oskrba z njo v glavnem izboljšala, in sicer zlasti zaradi velikih vlaganj EU v
zadnjih letih.
Med letoma 2007 in 2020 bo podpora iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in Kohezijskega
sklada za gospodarjenje in oskrbo s pitno vodo v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji znašala
3,7 milijarde EUR.
Revizorji so opozorili, da kljub temu še vedno obstajajo območja, na katerih voda iz javnega
omrežja ne izpolnjuje v celoti zahtev iz direktive EU o pitni vodi iz leta 1998. Poleg tega bodo
potrebne znatne dodatne nacionalne javne in zasebne naložbe, da bi se v teh državah članicah
zagotovila dostop do kakovostne vode za vse in ustrezno ohranjanje naložb iz sredstev EU.
„Finančna podpora iz proračuna EU za ta vodovodna omrežja je bila velika, vendar se ne bi smela
uporabljati namesto sredstev držav članic,” je izjavil član Evropskega računskega sodišča George
Pufan, pristojen za to poročilo. „Te tri države bodo morale do konca leta 2020 skupaj vložiti več
kot šest milijard EUR, da bodo zadovoljile svoje potrebe.”
Revizorji Komisiji priporočajo, naj:
•

spremlja vrzeli v spremljanju stanja v državah članicah in izvršuje direktivo o pitni vodi;

•
spremeni direktivo, da bo zagotovila, da bodo države članice obveščale Komisijo o vseh
odstopanjih v zvezi z malimi oskrbovalnimi območji; od držav članic zahteva redno in pravočasno
Namen tega sporočila za javnost je predstaviti glavna sporočila posebnega poročila, ki ga je sprejelo Evropsko računsko sodišče.
Celo poročilo je na voljo na www.eca.europa.eu.
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poročanje in v to zahtevo vključi tudi mala oskrbovalna območja; izboljša zahteve za zagotavljanje
ustreznih in ažurnih informacij o kakovosti vode porabnikom; podpira države članice pri
spodbujanju ukrepov za zmanjšanje izgub vode.
Države članice naj:
•
zahtevajo, da bodo načrti za zmanjšanje izgub vode vključeni v merila za izbor projektov
sistemov za oskrbo z vodo, ki prispevajo k uresničevanju nacionalnih ciljev;
•

zagotovijo, da bodo tarife za vodo omogočale trajnost infrastrukture;

•
po potrebi zagotovijo finančno ali drugo vrsto podpore gospodinjstvom, ki jim storitve
oskrbe z vodo niso cenovno dostopne.
Pojasnila za urednike
Varovanje zdravja državljanov EU na podlagi varnega dostopa do kakovostne pitne vode je že
dolgo del politike EU. V EU je že od leta 1975 v veljavi zakonodaja o vodah, namenjena zaščiti
potrošnikov in porabnikov vode pred škodljivimi vplivi. Direktiva o pitni vodi, ki vključuje
standarde za vodo, namenjeno za prehrano ljudi, je bila sprejeta leta 1980 in nato revidirana
leta 1998. Trenutno se direktiva ponovno revidira.
Decembra 2013 je bilo z državljansko pobudo EU „Pravica do vode” zbranih skoraj 1,9 milijona
podpisov. Ta pobuda Evropsko komisijo poziva, naj predlaga zakonodajo, s katero bo uveljavljala
človekovo pravico do vode in komunalne ureditve, kot jo priznavajo Združeni narodi, ter
spodbujala zagotavljanje vode in komunalne ureditve kot osnovne javne storitve za vse. Leta
2014 je Komisija spodbudila države članice, naj vsem državljanom EU zagotovijo dostop do
minimalne oskrbe z vodo.
Posebno poročilo št. 12/2017 – Izvajanje direktive o pitni vodi: kakovost vode in dostop do nje sta
bila v Bolgariji, na Madžarskem in v Romuniji izboljšana, vendar so potrebe po naložbah še vedno
velike je na voljo na spletišču Evropskega računskega sodišča (eca.europa.eu) v 23 jezikih EU.

2

