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Przegląd dyrektywy w sprawie wody pitnej 
W lutym 2018 r. Komisja Europejska przyjęła wniosek dotyczący przekształcenia dyrektywy w sprawie wody 
pitnej. Zaktualizowano w nim normy jakości wody i określono cel poprawy dostępu do wody pitnej dla 
wszystkich. Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej Parlament ma przeprowadzić głosowanie w sprawie 
sprawozdania Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności 
(ENVI) oraz w sprawie otwarcia negocjacji międzyinstytucjonalnych (rozmowy trójstronne). 

Kontekst  
W dyrektywie w sprawie wody pitnej z 1998 r. określono normy jakości dla wody przeznaczonej do spożycia 
przez ludzi w celu ochrony ich zdrowia przed zanieczyszczeniem wody. Ogólnie rzecz biorąc, państwa 
członkowskie dość dobrze wdrożyły przepisy tego aktu. W sprawozdaniu Europejskiej Agencji Środowiska 
z 2016 r. stwierdzono, że ponad 98,5% badanych i analizowanych próbek wody pitnej spełniało normy UE. 
Wniosek Komisji jest reakcją na pierwszy w historii sukces europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
„Right2Water”, która zebrała ponad 1,8 mln podpisów, i posiłkuje się oceną adekwatności stwierdzającą, że 
obowiązująca od 20 lat dyrektywa jest adekwatna do zamierzonego celu, ale wymaga aktualizacji. 

Wniosek Komisji Europejskiej  
Celem wniosku jest dostosowanie norm jakości wody pitnej do aktualnych danych naukowych oraz zmiana 
ram prawnych, aby lepiej odpowiadały takim nowym wyzwaniom jak zmiana klimatu i przejście na 
gospodarkę o obiegu zamkniętym. Główne elementy wniosku obejmują: uaktualnienie norm jakości wody; 
dodanie nowych i pojawiających się substancji do wykazu kryteriów określających bezpieczeństwo wody; 
wprowadzenie opartego na analizie ryzyka podejścia do monitorowania wody oraz harmonizację norm dla 
produktów mających kontakt z wodą pitną. Dzięki lepszemu informowaniu obywateli o jakości lokalnie 
dostępnej wody pitnej dyrektywa ma zachęcić gospodarstwa domowe i restauracje do korzystania z wody 
wodociągowej zamiast wody butelkowanej, co umożliwi ograniczenie odpadów z tworzyw sztucznych. 
Państwa członkowskie będą musiały poprawić dostęp do wody pitnej wszystkich obywateli, w 
szczególności grup defaworyzowanych i marginalizowanych, które mają z tym obecnie trudności. 
Obejmuje to instalowanie urządzeń umożliwiających dostęp do wody pitnej w miejscach publicznych.  

Stanowisko Parlamentu Europejskiego  
Komisja ENVI przyjęła swoje sprawozdanie w dniu 10 września 2018 r. 30 głosami za, przy 13 głosach 
przeciw i 19 głosach wstrzymujących się. Komisja zgadza się, że dyrektywa powinna promować 
powszechny dostęp do czystej wody dla wszystkich obywateli w Unii Europejskiej. Określone w niej 
wymagania powinny jednak odzwierciedlać sytuację panującą w danym kraju i warunki dostawców wody 
w państwach członkowskich. Zdaniem komisji państwa członkowskie powinny zachęcać do korzystania z 
wody wodociągowej w restauracjach nieodpłatnie, jak zaproponowała Komisja, lub po uiszczeniu drobnej 
opłaty za tę usługę. Zasadniczo komisja PE utrzymała większość parametrów określonych przez Komisję 
Europejską, które w niektórych przypadkach są bardziej rygorystyczne niż zalecane przez Światową 
Organizację Zdrowia (WHO). Zamiast ustalenia w oparciu o zasadę ostrożności wartości w odniesieniu do 
takich nowych parametrów jak substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i 
mikrogranulki plastiku komisja proponuje umieszczenie ich na liście obserwacyjnej w oczekiwaniu na 
jaśniejsze dane naukowe. W sprawozdaniu opowiedziano się za ustanowieniem minimalnych europejskich 
norm w zakresie higieny dla wszystkich materiałów mających kontakt z wodą pitną. Państwa członkowskie 
będą zobowiązane przyjąć do końca 2022 r. krajowe cele dla dostawców wody w celu zmniejszenia 
poziomów wycieków wody.   
Podczas drugiej październikowej sesji plenarnej zaplanowano głosowanie w sprawie otwarcia negocjacji 
międzyinstytucjonalnych.   
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Sprawozdanie w pierwszym czytaniu: 
2017/0332(COD); Komisja przedmiotowo właściwa: 
ENVI; Sprawozdawca: Michel Dantin (PPE, Francja). 
Zob. również briefing z serii „Opracowywanie 
prawa UE”. 
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