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OCHRONA WÓD I GOSPODARKA WODNA

Woda jest niezbędna do życia ludzi, zwierząt i roślin; stanowi także bogactwo naturalne
konieczne dla gospodarki. Ochrona wody i gospodarka wodna wykraczają poza granice
poszczególnych państw. Prawodawstwo UE w dziedzinie wody uległo zmianie po przyjęciu
w 2000 r. ramowej dyrektywy wodnej, która wprowadziła holistyczne podejście do
gospodarowania wodami powierzchniowymi i wodami podziemnymi oparte na dorzeczach,
a także do ochrony tych wód. Ramową dyrektywę wodną uzupełniają porozumienia
międzynarodowe oraz przepisy odnoszące się do zanieczyszczenia wód oraz ich jakości
i ilości.

PODSTAWA PRAWNA

Artykuł 191 i 193 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).

OSIĄGNIĘCIA

A. Ramowa dyrektywa wodna
Wraz z przyjęciem ramowej dyrektywy wodnej (2000/60/WE) europejska polityka wodna
została poddana procesowi restrukturyzacji. Ramowa dyrektywa wodna ustanawia ramy
ochrony śródlądowych wód powierzchniowych, wód przejściowych, wód przybrzeżnych
oraz wód podziemnych w celu zapobiegania zanieczyszczeniom i ich ograniczania,
wspierania zrównoważonego korzystania z wód, ochrony środowiska wodnego, poprawy stanu
ekosystemów wodnych i łagodzenia skutków powodzi i susz. Z wyjątkiem szczegółowych
odstępstw, dobry stan środowiska wszystkich wód osiągnie się dzięki planom gospodarowania
wodami w dorzeczu. Z czterech opublikowanych dotychczas sprawozdań z wykonania
(COM(2007)0128, COM(2009)0156 i COM(2012)0670 i COM(2015)0120) wynika, że choć
osiągnięto znaczne postępy w realizacji tego celu, jego ostateczne powodzenie będzie zależeć od
ambicji państw członkowskich i solidnego wdrożenia ich planów z 2015 r. w sposób wymierny.
W 2007 r. Komisja uruchomiła WISE (Europejski System Informacji Wodnej) – instrument
do gromadzenia i wymiany danych oraz informacji na szczeblu UE oraz monitorowania
zanieczyszczeń uwalnianych do wód powierzchniowych oraz w środowisku wodnym.
W dalszym ciągu utrzymują się jednak przeszkody, które uniemożliwiają lepszą ochronę
zasobów wodnych Europy. Zidentyfikowano je w komunikacie Komisji z dnia 18 lipca 2007 r.
pt. „Rozwiązanie problemu dotyczącego niedoboru wody i susz w UE” (COM(2007)0414).
W 2012 r. Komisja rozpoczęła „Plan ochrony zasobów wodnych Europy” (COM(2012)0673),
aby zapewnić dostępność wody o wystarczającej jakości do wszystkich uzasadnionych
zastosowań przez lepsze wdrożenie obecnej polityki wodnej UE, włączenie celów w zakresie
polityki wodnej do innych obszarów polityki oraz zlikwidowanie luk w obecnych ramach
prawnych. Jeśli chodzi o ten ostatni punkt, w planie ochrony przewidziano określenie przez
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państwa członkowskie rachunków wody i poziomów docelowych w zakresie efektywności
wodnej, a także opracowanie unijnych norm wtórnego wykorzystania wody.
1. Wody podziemne. Ponieważ 75 % wody pitnej w UE pobiera się z wód podziemnych,

zanieczyszczenia przemysłowe, składowiska odpadów i rolnictwo stanowią poważne
zagrożenie dla zdrowia. W ramowej dyrektywie wodnej, która przyczynia się do ochrony
wód podziemnych przed wszelkimi rodzajami zanieczyszczeń, przewidziano utworzenie
sieci monitorowania wód podziemnych. W dyrektywie 2006/118/WE w sprawie ochrony
wód podziemnych przewidziano szczegółowe kryteria oceny dobrego stanu chemicznego,
kryteria służące identyfikacji znaczących i utrzymujących się trendów wzrostowych
oraz kryteria służące definiowaniu początkowych punktów odwrócenia takich trendów.
Wszelkie limity zanieczyszczeń – z wyjątkiem azotanów i pestycydów, dla których limity
zostały przyjęte w szczegółowych przepisach unijnych – są jednak określane przez państwa
członkowskie.

2. Woda pitna. Dyrektywa 98/83/WE określa najważniejsze normy jakości wody
przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek
regularnego monitorowania jakości wody metodą punktów pobierania próbek. Państwa
członkowskie mogą przewidzieć dodatkowe wymogi właściwe dla ich terytorium, ale
wyłącznie jeżeli powoduje to przyjęcie wyższych standardów. W dyrektywie przewidziano
również wymóg regularnego udzielania informacji konsumentom. Ponadto co trzy lata
należy przedkładać Komisji sprawozdanie na temat jakości wody pitnej. W 2013 r. przyjęto
dyrektywę Rady 2013/51/EURATOM określającą wymogi dotyczące ochrony zdrowia
ludności w odniesieniu do substancji promieniotwórczych w wodzie przeznaczonej do
spożycia przez ludzi, aby dostosować istniejące przepisy do Traktatu EURATOM.

3. Woda w kąpieliskach. W lutym 2006 r. Komisja przyjęła dyrektywę 2006/7/WE
(dyrektywa w sprawie jakości wody w kąpieliskach). Jej celem jest umocnienie ochrony
zdrowia publicznego i środowiska przy pomocy przepisów dotyczących monitorowania
i klasyfikacji (wg czterech kategorii) wody w kąpieliskach i została ona włączona
do ramowej dyrektywy wodnej. Zawiera ona również przepisy dotyczące podawania
kompleksowych informacji do wiadomości publicznej, w konsekwencji których Komisja
przyjęła w 2011 r. decyzję ustanawiającą symbol w celu informowania ludności
o klasyfikacji wody w kąpielisku i zakazie kąpieli (2011/321/UE). Komisja i Europejska
Agencja Środowiska publikują co roku sprawozdanie podsumowujące dotyczące jakości
wody w kąpieliskach.

4. Oczyszczanie ścieków komunalnych. Celem dyrektywy 91/271/EWG dotyczącej
oczyszczania ścieków komunalnych (zmienionej dyrektywą 98/15/WE) jest ochrona
środowiska przed niekorzystnymi skutkami odprowadzania zanieczyszczeń komunalnych
i przemysłowych. Dyrektywa określa minimalne normy i harmonogramy zbierania,
oczyszczania i odprowadzania ścieków komunalnych. Wprowadza także kontrolę
odprowadzania osadów ściekowych i nakazuje wyeliminowanie zrzutów osadów do
mórz. W ósmym sprawozdaniu z wykonania dyrektywy dotyczącej oczyszczania
ścieków komunalnych, opublikowanym w 2016 r., stwierdzono, że państwa UE–15
osiągnęły wysoki stopień zgodności z wymogami. W przypadku państw UE-13 nadal
istnieją istotne luki w zakresie zgodności z wymogami, zwłaszcza w odniesieniu do
oczyszczania. Konieczne są wzmocnione działania i inwestycje, aby osiągnąć pełną
zgodność z wymogami w rozsądnych ramach czasowych. W siódmym unijnym programie
działań w zakresie środowiska oraz Planie ochrony zasobów wodnych Europy podkreślono
znaczenie odbierania i przetwarzania ścieków komunalnych.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
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http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
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5. Strategie zapobiegania zanieczyszczeniu chemicznemu wód powierzchniowych. Przepisy
z lat siedemdziesiątych i osiemdziesiątych XX w., w których przewidziano środki
przeciwdziałania zanieczyszczeniu chemicznemu wód powierzchniowych, utraciły moc
wraz z końcem 2012 r. i zostały zastąpione przez przepisy ramowej dyrektywy
wodnej. Przewidziano w nich przede wszystkim wymóg utworzenia wykazu
substancji priorytetowych, które stanowią istotne ryzyko dla środowiska wodnego na
szczeblu UE lub przez to środowisko wraz z podzbiorem priorytetowych substancji
niebezpiecznych. W dyrektywie 2008/105/WE (dyrektywa w sprawie norm jakości
środowiska), która zastąpiła decyzję Komisji 2455/2001/WE, przewidziano ograniczenia
stężenia w wodach powierzchniowych dla 33 substancji priorytetowych i 8 innych
substancji zanieczyszczających. Na mocy dyrektywy zmieniającej 2013/39/UE do
obowiązującego wykazu dodano 12 nowych substancji oraz zobowiązano Komisję do
utworzenia dodatkowego wykazu substancji monitorowanych we wszystkich państwach
członkowskich (lista obserwacyjna) w celu wspierania przyszłych przeglądów wykazów
substancji priorytetowych.

6. Dyrektywa azotanowa. Dyrektywa 91/676/EWG (dyrektywa azotanowa) i rozporządzenie
(WE) nr 1882/2003 – dokumenty dotyczące ochrony wody przed azotanami pochodzenia
rolniczego – zobowiązują państwa członkowskie do przedkładania Komisji co cztery lata
sprawozdania zawierającego szczegółowe informacje na temat kodeksu dobrych praktyk
rolniczych, wyznaczonych stref zagrożonych zanieczyszczeniem azotanami, wyników
monitorowania wód, jak również streszczenie programów działań. Celem zarówno
dyrektywy, jak i rozporządzenia jest zapewnienie wody pitnej i przeciwdziałanie szkodom
związanym z eutrofizacją, która jest również ograniczona przez rozporządzenie (WE)
nr 2004/648, które dotyczy stosowania fosforanów w detergentach. Chociaż z najnowszego
sprawozdania z wykonania (COM(2013)0683) wynika, że zmniejszyły się obciążenia
pochodzenia rolniczego, w planie ochrony z 2012 r. dyrektywę azotanową uznano za jeden
z kluczowych środków osiągnięcia założeń ramowej dyrektywy wodnej.

Celem dyrektywy 2007/60/WE (unijna dyrektywa powodziowa) jest ograniczenie ryzyka
i zarządzanie ryzykiem, które powodzie stanowią dla zdrowia ludzi, środowiska naturalnego,
infrastruktury i majątku. Nakłada ona na państwa członkowskie obowiązek przeprowadzenia
do 2011 r. ocen wstępnych w celu zidentyfikowania dorzeczy i obszarów wybrzeża,
na których występuje zagrożenie, a następnie przygotowania do 2015 r. map zagrożenia
powodziowego i planów zarządzania ryzykiem skoncentrowanych na zapobieganiu, ochronie
i stanie należytego przygotowania. Wszystkie te działania należy przeprowadzić zgodnie
z ramową dyrektywą wodną oraz zawartymi w niej planami gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy.
B. Unijna polityka przybrzeżna i morska
1. Dyrektywa w sprawie strategii morskiej. Celami dyrektywy 2008/56/WE (dyrektywa

ramowa w sprawie strategii morskiej, tzw. dyrektywa morska) są: osiągnięcie dobrego
stanu środowiska wód morskich do 2020 r., dalsza jego ochrona i zachowanie oraz
zapobieganie dalszemu pogarszaniu jego stanu. Jest to pierwszy unijny instrument
prawny dotyczący ochrony morskiej różnorodności biologicznej. W dyrektywie ujęto
w ramy prawne podejście oparte na zachowaniu ekosystemu stosowane do zarządzania
działalnością człowieka, która wywiera skutki na środowisko morskie, z uwzględnieniem
koncepcji ochrony środowiska i jego zrównoważonego użytkowania. W dyrektywie
wyznaczono europejskie regiony i podregiony morskie w granicach terytorialnych
ustanowionych w regionalnych konwencjach morskich. Aby osiągnąć dobry stan
środowiska do 2020 r., każde państwo członkowskie miało opracować do 2010 r. strategię

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32008L0056
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dotyczącą wód morskich, która powinna być poddawana przeglądowi co sześć lat.
W decyzji Komisji 2010/477/UE w sprawie kryteriów i standardów metodologicznych
dotyczących dobrego stanu środowiska wód morskich zawarto szereg kryteriów
i powiązanych z nimi wskaźników oceny dobrego stanu środowiska.

2. Zanieczyszczenie mórz. Katastrofa tankowca Erika i wyciek ropy w 2000 r. skłoniły UE
do umocnienia swojej roli w dziedzinie bezpieczeństwa morskiego i zanieczyszczenia
mórz dzięki przyjęciu rozporządzenia (WE) nr 1406/2002 ustanawiającego Europejską
Agencję Bezpieczeństwa Morskiego. Celem dyrektywy 2005/35/WE w sprawie
zanieczyszczenia pochodzącego ze statków oraz wprowadzenia sankcji w przypadku
naruszenia prawa, zmienionej dyrektywą 2009/123/WE, jest dopilnowanie, by osoby
odpowiedzialne za zrzuty substancji zanieczyszczających do morza podlegały efektywnym
i odstraszającym sankcjom, o charakterze karnym lub administracyjnym. Zrzuty substancji
zanieczyszczających ze statków są uznawane za przestępstwa, jeśli dokonano ich umyślnie,
przez niedbalstwo lub na skutek poważnego zaniedbania i jeśli doprowadziły one do
istotnego pogorszenia jakości wody.

3. Zintegrowana polityka morska. Dyrektywa morska stanowi filar środowiskowy
przekrojowej, zintegrowanej polityki morskiej (COM(2007)0575), która zmierza do
wykorzystania pełnego potencjału gospodarczego mórz, bez szkody dla środowiska.
W komunikacie komisji pt. „«Niebieski wzrost» szanse dla zrównoważonego wzrostu
w sektorach morskich” (COM(2012)0494) zaprezentowano w zarysie wkład zintegrowanej
polityki morskiej w osiągnięcie celów strategii „Europa 2020”.

4. Zintegrowane zarządzanie strefą przybrzeżną. W unijnym zaleceniu 2002/413/WE
w sprawie zintegrowanego zarządzania strefą przybrzeżną zdefiniowano zasady
należytego planowania strefy przybrzeżnej i zarządzania nią, które państwa członkowskie
powinny uwzględnić przy tworzeniu swoich strategii krajowych.

C. Porozumienia międzynarodowe w sprawie wód regionalnych
Ochrona wód morskich w Europie opiera się na czterech strukturach współpracy
(regionalnych konwencjach morskich) między państwami członkowskimi a państwami
sąsiednimi z wspólnymi wodami: konwencji OSPAR z 1992 r. (opartej na wcześniejszych
konwencjach z Oslo i z Paryża) dla Atlantyku Północno-Wschodniego; konwencji helsińskiej
(HELCOM) z 1992 r. dotyczącej Morza Bałtyckiego; konwencji barcelońskiej (UNEP-MAP)
z 1995 r. dla Morza Śródziemnego oraz konwencji bukareszteńskiej z 1992 r. dotyczącej
Morza Czarnego. Unijne wody rzeczne są chronione Konwencją o ochronie Dunaju z 1996 r.
i Konwencją o ochronie Renu z 2009 r. Dzięki współpracy międzyregionalnej w dziedzinie
ochrony środowiska wód morskich i dorzeczy zainicjowano kilka strategii makroregionalnych
w Unii Europejskiej: strategię dla regionu Morza Bałtyckiego z 2009 r. (pierwsza kompleksowa
strategia UE na rzecz makroregionu); pierwszą strategię dla regionu Morza Bałtyckiego
(2009 r.), strategię na rzecz regionu Dunaju (2011 r.) oraz najnowszą strategię na rzecz regionu
Morza Adriatyckiego i Morza Jońskiego (2014 r.).

ROLA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

Parlament regularnie podejmował inicjatywę w dziedzinie ochrony wód. W styczniu 2000 r.,
po wycieku ropy w wyniku katastrofy tankowca Erika, Parlament wezwał do utworzenia
zrównoważonej, długoterminowej europejskiej polityki transportowej, aby zapobiec wszelkim
dalszym katastrofom powodującym zanieczyszczenie ropą naftową. Jeśli chodzi o strategię

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:PL:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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morską, Parlament podkreślił znaczenie różnorodności biologicznej, ekoinnowacji, wpływu
zmiany klimatu na morza oraz celu osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego.
W czerwcu 2008 r. Parlament znaczną większością głosów poparł nowe unijne przepisy
dotyczące jakości wód. Domagając się przeglądu wykazu substancji priorytetowych w ciągu
dwóch lat od wejścia w życie dyrektywy w sprawie norm jakości środowiska, Parlament
zapewnił możliwość rozszerzania wykazu substancji toksycznych. Ponadto wzmocnił cel
w postaci całkowitego, stopniowego wyeliminowania emisji 13 priorytetowych substancji
niebezpiecznych w ciągu 20 lat. Następnie w 2012 r. Parlament wziął udział w aktualizacji
odnośnej dyrektywy o nowe substancje priorytetowe. W sprawozdaniu z 2012 r. w sprawie
wdrażania prawodawstwa UE w dziedzinie wody Parlament wezwał do zwiększenia nacisku na
wymiar regionalny, podkreślił potrzebę dostępności wiarygodnych danych i włączenia kwestii
związanych z wodą do głównego nurtu polityki, poparł holistyczne podejście do ochrony wody
oraz opowiedział się za wspieraniem badań naukowych i innowacji w tej dziedzinie. Parlament
z zadowoleniem przyjął i poparł siódmy unijny program działań w zakresie środowiska oraz
Plan ochrony zasobów wodnych Europy.
We wrześniu 2015 r. Parlament przyjął znaczną większością głosów sprawozdanie następcze
w sprawie pierwszej w historii europejskiej inicjatywy obywatelskiej „Right2Water” („Prawo
do wody”), w którym wezwano Komisję do przedstawienia wniosku dotyczącego przepisów
wdrażających prawa człowieka w zakresie dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej uznawane
przez Organizację Narodów Zjednoczonych. W inicjatywie wezwano przede wszystkim
instytucje UE i państwa członkowskie do dopilnowania, aby wszyscy obywatele mogli
korzystać z prawa dostępu do wody i infrastruktury sanitarnej oraz aby dostawy wody
i gospodarowanie zasobami wodnymi nie podlegały zasadom rynku wewnętrznego, a usługi
wodne były wyłączone z liberalizacji. W rezolucji z dnia 8 września 2015 r.[1] Parlament wezwał
Komisję do przygotowania wniosków ustawodawczych oraz – w razie potrzeby – przeglądu
ramowej dyrektywy wodnej, w których uznano by powszechny dostęp i prawo człowieka do
wody.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Teksty przyjęte, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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