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Prawodawstwo UE dotyczące wody 
Podczas grudniowej sesji plenarnej Parlament ma odbyć wspólną debatę na temat przepisów dotyczących 
wody, a następnie przeprowadzić głosowanie nad ostatecznym przyjęciem rozporządzenia przekształcającego 
dyrektywę w sprawie wody pitnej oraz nad rezolucją w sprawie wdrażania prawodawstwa UE dotyczącego wody. 
Zmiana ww. dyrektywy jest efektem pierwszej w historii udanej europejskiej inicjatywy obywatelskiej 
Right2Water. 

Komisja Europejska 
Woda przeznaczona do spożycia przez ludzi (przekształcenie dyrektywy w sprawie wody 
pitnej) 
W lutym 2018 r. Komisja przyjęła wniosek w reakcji na europejską inicjatywę obywatelską Right2Water. 
Celem wniosku jest poprawa jakości wody wodociągowej dzięki aktualizacji wymogów, zaostrzeniu limitów 
dla substancji zanieczyszczających oraz rozszerzeniu norm bezpieczeństwa o nowe substancje. Państwa 
członkowskie powinny poprawić szczególnie sytuację słabszych grup społecznych, które obecnie mają 
trudności z dostępem do wody pitnej. Należy zachęcać gospodarstwa domowe i restauracje do 
wykorzystywania wody wodociągowej zamiast wody butelkowanej. Według Komisji zmniejszenie zużycia 
wody butelkowanej może pomóc gospodarstwom domowym w Europie zaoszczędzić ponad 600 mln EUR 
rocznie, a zarazem zmniejszyć ilość odpadów z tworzyw sztucznych. 

Ocena adekwatności prawodawstwa UE dotyczącego wody 
W grudniu 2019 r. Komisja opublikowała ocenę adekwatności unijnego prawodawstwa dotyczącego wody, 
tj. ramowej dyrektywy wodnej, dyrektywy w sprawie środowiskowych norm jakości, dyrektywy w sprawie 
wód podziemnych i dyrektywy powodziowej. W ocenie stwierdzono, że przepisy te są zasadniczo 
adekwatne do zakładanych celów, ale można je jeszcze poprawić: doszło do znacznych opóźnień przy ich 
wdrażaniu i dotychczas mniej niż połowa jednolitych części wód UE osiągnęła dobry stan. W październiku 
2020 r. w następstwie wyników oceny adekwatności rozpoczęto inicjatywę dotyczącą zanieczyszczenia 
chemicznego, które ma wpływ na wody powierzchniowe i podziemne. Inicjatywa ta jest powiązana z 
nowym planem działania na rzecz eliminacji zanieczyszczeń w ramach Europejskiego Zielonego Ładu. 

Stanowisko Parlamentu Europejskiego 
W marcu 2019 r. Parlament zakończył pierwsze czytanie przekształconej dyrektywy w sprawie wody pitnej. 
Po wczesnym porozumieniu w drugim czytaniu osiągniętym w grudniu 2019 r. podczas piątego 
posiedzenia trójstronnego Komisja Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności (ENVI) zatwierdziła wstępne porozumienie 18 lutego 2020 r. Rada oficjalnie 
przyjęła swoje stanowisko w pierwszym czytaniu 23 października 2020 r. Nowe przepisy obejmują wymogi 
higieniczne dla materiałów mających kontakt z wodą pitną i zgodnie z nimi Europejska Agencja 
Chemikaliów odgrywa kluczową rolę w zapewnieniu stosowania w rurach i kranach wyłącznie 
bezpiecznych substancji. W zaktualizowanej dyrektywie uwzględniono obawy dotyczące substancji 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalnego, produktów farmaceutycznych i mikrodrobin 
plastiku dzięki wprowadzeniu mechanizmu listy zagrożeń. Pierwsza lista zostanie przyjęta najpóźniej w 
ciągu roku od wejścia w życie wersji przekształconej dyrektywy. Zgodnie z oczekiwaniami Parlament 
zatwierdzi stanowisko Rady w drugim czytaniu bez poprawek. 
1 grudnia 2020 r. komisja ENVI przyjęła również projekt rezolucji w sprawie wdrażania prawodawstwa UE 
dotyczącego wody. Podkreślono w nim, że obecnie przegląd ramowej dyrektywy wodnej nie jest konieczny, 
ale wyrażono głębokie ubolewanie, że nie osiągnięto jej celów głównie z powodu niewystarczającego 
finansowania i powolnego wdrażania. Poprawa jakości wody wymaga lepszego połączenia celów 
związanych z wodą z polityką dotyczącą innych sektorów, w szczególności rolnictwa, transportu i energii, 
chemikaliów i zanieczyszczeń oraz oczyszczania ścieków komunalnych. 

https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
https://www.right2water.eu/
https://ec.europa.eu/environment/water/fitness_check_of_the_eu_water_legislation/index_en.htm
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12662-Revision-of-lists-of-pollutants-affecting-surface-and-groundwater
https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12588-EU-Action-Plan-Towards-a-Zero-Pollution-Ambition-for-air-water-and-soil/public-consultation
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20191218IPR69315/plans-to-improve-quality-of-tap-water-and-cut-plastic-litter-deal-with-council
https://www.europarl.europa.eu/news/pl/press-room/20201126IPR92513/meps-approve-deal-on-tap-water-and-demand-that-eu-water-legislation-be-respected
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