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KOMUNIKAT DLA POSŁÓW

Przedmiot: Petycja 0210/2007, którą złożył Robert Pocock (Irlandia), w imieniu 
organizacji środowiskowej „Voice of Irish Concern for Environment”, 
w sprawie dodawania kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody pitnej 
w Irlandii

Petycja 0211/2007, którą złożył Walter Graham (Wielka Brytania), w imieniu 
organizacji „Council of Northern Ireland against Fluoridation” 
sprzeciwiającej się fluorkowaniu, w sprawie dodawania kwasu 
fluorokrzemowego (H2SiF6) do wody pitnej w Wielkiej Brytanii

1. Streszczenie petycji nr 0210/2007

Składający petycję wyraża zaniepokojenie potencjalnymi skutkami zdrowotnymi dodawania 
przemysłowego środka zanieczyszczającego, kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6), do wody 
pitnej w Irlandii. Poddaje on w wątpliwość wyjaśnienie rządu Irlandii, że H2SiF6 jest 
dodawany do wody w celu zapobiegania próchnicy u ludzi, zwracając uwagę, że substancja ta 
nie została zatwierdzona na mocy unijnej dyrektywy 2004/27. Ponadto składający petycję 
argumentuje, że dodawanie kwasu fluorokrzemowego do surowej wody stanowi naruszenie 
dyrektywy 98/83 o wodzie pitnej oraz naruszenie prawa jednostki do odmowy przyjmowania 
leków. Zwraca się zatem do Parlamentu Europejskiego o zbadanie sytuacji.

Streszczenie petycji nr 0211/2007

Składający petycję sprzeciwia się obowiązkowemu fluorkowaniu wody w Wielkiej Brytanii 
w drodze dodawania do niej kwasu fluorokrzemowego (H2SiF6), twierdząc, że stanowi to 
naruszenie podstawowych praw człowieka. Składający petycję powołuje się na wyniki badań 
przeprowadzonych w Stanach Zjednoczonych, wskazujące na szereg szkodliwych skutków 
zdrowotnych fluorków, między innymi uszkodzenie tarczycy i artretyzm. Składający petycję 
zwraca się do Parlamentu Europejskiego o interwencję oraz o przeprowadzenie oceny 
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wpływu dotyczącej skutków ubocznych tego związku chemicznego.

2. Dopuszczalność

Petycje uznane zostały za dopuszczalne dnia 4 lipca 2007 r. Zwrócono się do Komisji o 
dostarczenie informacji (art. 192 ust. 4 Regulaminu).

3. Odpowiedź Komisji otrzymana dnia 29 listopada 2007 r.

Petycje

Składający petycje wyrażają zaniepokojenie w związku z negatywnym wpływem, jaki kwas 
fluorokrzemowy oraz fluorki dodawane do wody pitnej wywierają na zdrowie ludzkie. 
Uważają oni również, że fluorkowanie wody stanowi naruszenie praw człowieka.

Uwagi Komisji dotyczące petycji

Kwas fluorokrzemowy (H2SiF6) jest substancją najczęściej stosowaną do fluorkowania wody. 
W wysokim stężeniu kwas fluorokrzemowy to substancja niebezpieczna. Jest on wysoce 
żrący nie tylko w przypadku połknięcia, lecz również wdychania oparów lub kontaktu tej 
substancji z oczami lub skórą.

Właściwości te mają jednak znaczenie przy wykorzystywaniu kwasu fluorokrzemowego 
między innymi w zakładach uzdatniania wody pitnej, w których stężony H2SiF6 dodaje się do 
wody pitnej. W systemach fluorkowania wody miejskiej kwas fluorokrzemowy rozcieńczany 
jest jednak ponad 110 000 razy. W takiej postaci ulega on rozpadowi, na skutek czego 
powstają jony fluorkowe. Zagrożenie podobne jest wówczas do tego, jakie wiąże się ze 
stosowaniem chloru dodawanego do wody pitnej w celach dezynfekcyjnych. Chlor jest 
również bardzo toksyczny w wysokich stężeniach.

Wytyczne na temat jakości wody pitnej WHO1 nie wskazują na żadne zagrożenia 
toksykologiczne związane ze stosowaniem kwasu fluorokrzemowego przy uzdatnianiu wody 
pitnej, nie odnoszą się też do kwestii związanych z bezpieczeństwem konsumentów. Dlatego 
nie wydaje się, aby wykorzystywanie kwasu fluorokrzemowego stanowiło zagrożenie 
toksykologiczne bądź naruszało dyrektywę w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia przez ludzi2. Komisja nie zamierza zatem prowadzić dalszych badań
toksykologicznych ani oceny wpływu wykorzystania kwasu fluorokrzemowego jako źródła 
fluorków w wodzie pitnej.

W odniesieniu do zawartości jonów fluorkowych (F-) w wodzie pitnej (jako następstwa 
rozpadu kwasu fluorokrzemowego) Komisja jest świadoma faktu, że niskie stężenia tej 
substancji w wodzie pitnej zapewniają ochronę zębów przed próchnicą3. Ma to szczególne 
znaczenie w przypadku dzieci. Stężenie jonów fluorkowych w przedziale 0,5 mg - 2 mg F/litr 

                                               
1 Wytyczne na temat jakości wody pitnej, 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Dyrektywa Rady 98/83/WE, Dz.U. 33032 z 5.12.1998.
3 Głównie z uwagi na fakt, że hydroksyapatyt (w szkliwie) przechodzi w fluoroapatyt.
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prowadzi do zwiększenia odporności zębów na próchnicę1.

Jak już wspomnieli składający petycję, w wysokich stężeniach i w zależności od dawki 
fluorki mogą powodować fluorozę zębową, a nawet choroby zębów czy kości. W wytycznych 
na temat jakości wody pitnej³ WHO ustanowiło orientacyjną wartość na poziomie 1,5 mg 
F/litr. W dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
wprowadzono wyraźny i prawnie wiążący standard (1,5 mg F/l), który jest zgodny 
z wytycznymi WHO. Jeżeli po fluorkowaniu zawartość fluorków w wodzie pitnej nie 
przekracza maksymalnego stężenia zapisanego w dyrektywie, Komisja uznaje, że woda pitna 
spełnia warunki określone w tejże dyrektywie.

Należy podkreślić, że decyzja o dodawaniu fluorków do wody pitnej podejmowana jest na 
szczeblu krajowym i nie wynika z żadnych zobowiązań zapisanych w prawie wspólnotowym.

W 1997 r. w Oviedo Rada Europy przedłożyła do podpisania konwencję biomedyczną, która 
koncentruje się na prawach człowieka oraz kwestii nieświadomego przyjmowania leków. 
Jednak konwencja ta nie została dotąd ratyfikowana przez Wspólnotę Europejską i obecnie 
nie wywiera skutków prawnych we Wspólnocie. Należy ponadto zauważyć, że zgodnie 
z informacjami dostępnymi Komisji, żadne z państw członkowskich UE, które dodaje fluorki 
do wody pitnej2, nie jest stroną przedmiotowej konwencji.

Wniosek

Z uwagi na fakt, że w przedmiotowej sprawie brak dowodów świadczących o naruszeniu 
prawa UE, Komisja nie może podjąć żadnych działań prawnych.

Ponadto Komisja nie zamierza prowadzić dalszych badań toksykologicznych ani oceny 
wpływu wykorzystania kwasu fluorokrzemowego jako źródła fluorków w wodzie pitnej, 
ponieważ dowody naukowe pokazują, że nie istnieje zagrożenie związane ze stosowaniem 
kwasu fluorokrzemowego w zakładach uzdatniania wody pitnej.

4. Dodatkowa odpowiedź Komisji otrzymana dnia 21 października 2008 r.

Składający petycje wyrażają zaniepokojenie w związku z fluorkowaniem wody pitnej poprzez 
dodawanie kwasu heksafluorokrzemowego (H2SiF6). Kluczowe obawy dotyczą 
podstawowych właściwości tej substancji, a w szczególności naruszeń dyrektywy w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywy w sprawie produktów 
leczniczych oraz Europejskiej Konwencji Praw Człowieka i Europejskiej Konwencji 
Biomedycznej. W listopadzie 2007 r. Komisja wydała komunikat w sprawie tych petycji. 
Dodatkowy dokument przedłożony przez składającego petycję na posiedzeniu Komisji Petycji 
w dniu 26 maja 2008 r., jak również wystąpienia w trakcie tego posiedzenia, stanowiły okazję 
do ponownego wyrażenia obaw i zarzutów dotyczących naruszeń dyrektywy w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi3, dyrektywy w sprawie odpadów 

                                               
1 Wytyczne na temat jakości wody pitnej WHO, Genewa 2004, ISBN 92 4 154638 7.
2 Irlandia i Wielka Brytania.
3 Dyrektywa 98/83/WE po zmianach, Dz.U. *** z 5.12.1998.
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niebezpiecznych1 oraz dyrektywy w sprawie produktów leczniczych2.

Uwagi Komisji do dokumentu dodatkowego oraz wystąpień na posiedzeniu Komisji Petycji w 
dniu 26 maja 2008 r. 

Dyrektywa 98/83/WE w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

Wskazówka naukowa zawarta w wytycznych na temat jakości wody pitnej Światowej 
Organizacji Zdrowia (WHO) ustanawia wartość parametryczną na poziomie 1,5 mg fluorku 
na litr. Dyrektywa w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi wprowadza 
prawnie wiążącą maksymalną wartość stężenia dla wody pitnej na poziomie 1,5 mg fluorku 
na litr. Zarówno wytyczne WHO (rozdział 1.1.), jak i dyrektywa (punkt 13 preambuły) 
opierają te wartości na konsumpcji w trakcie całego życia. Mając to na uwadze, dodawanie 
kwasu heksafluorokrzemowego (kwasu fluorokrzemowego) nie jest uznawane za naruszenie 
przedmiotowej dyrektywy, jeżeli nie została przekroczona maksymalna dopuszczalna wartość 
stężenia 1,5 mg fluorku na litr określona w dyrektywie. 

Dyrektywa 91/689/EWG w sprawie odpadów niebezpiecznych i powiązane kwestie dotyczące 
odpadów

Z punktu widzenia prawodawstwa w dziedzinie odpadów kwestie podniesione w petycji to:

a) Czy przedmiotowy materiał to odpady niebezpieczne zgodnie z definicją zawartą 
w dyrektywie 91/689/EWG (dyrektywa w sprawie odpadów niebezpiecznych)?

b) Jeżeli tak, dlaczego miałoby być możliwe wykorzystywanie go do oczyszczania wody 
pitnej?

W odniesieniu do lit. a) – na mocy prawodawstwa UE w dziedzinie odpadów odpady 
oznaczają wszelkie substancje lub przedmioty, które ich posiadacz usuwa, zamierza usunąć 
lub ma obowiązek usunąć oraz należące do kategorii określonych w załączniku 1 do 
dyrektywy 2006/12/WE3 (ramowa dyrektywa w sprawie odpadów) i decyzji 2000/532/WE4

(europejski wykaz odpadów). Jednak oba te źródła są indykatywne, definicja odpadu 
zasadniczo obraca się wokół pojęcia „usuwania” i tym samym obliguje właściwe władze do 
podejmowania decyzji w oparciu o poszczególne przypadki. Europejski Trybunał 
Sprawiedliwości podkreślał to przy kilku okazjach: to, czy materiał jest odpadem, czy też nie, 
zależy od konkretnych, rzeczywistych okoliczności, a decyzję należy podejmować w 
kontekście pojedynczych przypadków. Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu 
Europejskiego w sprawie komunikatu wyjaśniającego dotyczącego odpadów i produktów 
ubocznych COM(2007)59 wersja ostateczna, zawiera użyteczne wytyczne oparte na 
orzecznictwie Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości, dotyczące kwestii produktów 
ubocznych w odnośnych sektorach przemysłu i tego, kiedy produkty uboczne powinny lub nie 
powinny być uznawane za odpady w celu wyjaśnienia sytuacji prawnej podmiotom 
                                               
1 Dyrektywa 91/689/EWG po zmianach, Dz.U. L 377 z 31.12.1991.
2 Dyrektywa 2001/83/WE po zmianach, Dz.U. L 311 z 28.11.2001.
3 Dz.U. L 114 z 27.4.2006, s. 9-21.
4 Ostatnio zmieniona decyzją Rady 2001/573/WE, Dz.U. L 203 z 28.7.2001 s. 18.
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gospodarczym i właściwym władzom.

Zasadniczą podstawą do oceny tego, czy dany materiał stanowi „odpad”, jest jego produkcja 
intencjonalna, tj. czy na skutek wybranego procesu produkcyjnego głównego produktu 
(w tym wypadku nawozów) w sposób zamierzony powstaje konkretny produkt uboczny. 
Kolejny element oceny określony w wytycznych dotyczy rynku dla tego materiału, tj. jego 
wartości ekonomicznej oraz tego, czy rzeczony materiał będzie przedmiotem standardowych 
operacji przetwarzania odpadów.

Odnośnie do lit. b) – unijne prawodawstwo w sprawie odpadów nie zapobiega per se 
stosowaniu żadnych substancji spełniających kryteria odpadów (w tym odpadów 
niebezpiecznych) w celach uznawanych za użyteczne, pod warunkiem że nie będzie to 
zagrażać zdrowiu ludzkiemu ani szkodzić środowisku. W rezultacie nawet jeżeli rzeczony 
materiał miał zostać uznany za odpad niebezpieczny, jest możliwe wykorzystanie go do 
oczyszczania wody przy założeniu, że spełnione są wszystkie niezbędne warunki dotyczące 
przydatności procesu, bezpieczeństwa itd. i mimo wszystko dotrzymane są wymogi w 
zakresie bezpiecznego obchodzenia się, wydawania zezwoleń, znakowania itd.
Dyrektywa 2001/83/WE w sprawie produktów leczniczych

Na mocy dyrektywy w sprawie produktów leczniczych, produkt uznawany jest za leczniczy, 
jeżeli jest to:-
a) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, które przedstawia się jako posiadające 
właściwości do leczenia lub zapobiegania chorobom u ludzi (produkt leczniczy w oparciu o 
prezentację), lub;
b) jakakolwiek substancja lub połączenie substancji, które mogą być stosowane lub podawane 
ludziom w celu przywracania, korygowania czy modyfikacji funkcji fizjologicznych u ludzi 
poprzez wywoływanie reakcji farmakologicznej, immunologicznej czy metabolicznej lub 
stawiania diagnozy leczniczej (produkt leczniczy w oparciu o funkcję);

W rozumieniu dyrektywy 2001/83/WE produkt uznaje się za przeznaczony do leczenia 
lub zapobiegania chorobie nie tylko wówczas, gdy wyraźnie jest on zapisywany lub zalecany 
w takim charakterze. Należy również uwzględnić postawę przeciętnie poinformowanego 
konsumenta, który odnosi wrażenie, że rzeczony produkt powinien mieć takowy skutek.
Trzeba zwracać uwagę na formę produktu oraz sposób jego opakowania i przekazywania 
informacji konsumentowi. Kryteria te pokazują, że woda pitna z kranu nie może być uznana 
za produkt leczniczy w oparciu o prezentację.  Ponadto wody pitnej opisywanej w petycji nie 
można uznać za produkt leczniczy w oparciu o funkcję. Kiedy do wody pitnej dodaje się 
fluorokrzemiany w niskich stężeniach zbliżonych do stężeń naturalnych, woda nie traci 
swojego głównego, czyli odżywczego przeznaczenia. Sposób wykorzystania takiej wody 
i niewielkie zagrożenia z nią związane potwierdzają tę klasyfikację. A zatem woda pitna, 
do której dodaje się fluorokrzemiany w stężeniach zbliżonych do naturalnych, nie jest 
produktem leczniczym ani z prezentacyjnego, ani z funkcjonalnego punktu widzenia 
w ramach dyrektywy w sprawie produktów leczniczych.

Ogólna ekspozycja na fluorek z różnych źródeł

WHO określa w swoich wytycznych na temat jakości wody pitnej, że ekspozycja na fluorek 
zależy od różnych czynników: „W większości wypadków żywność wydaje się 
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pierwszorzędnym źródłem przyjmowania fluorku, natomiast woda pitna i pasta do zębów 
mają tu mniejsze znaczenie. Na obszarach o relatywnie wysokich poziomach stężenia, 
szczególnie w wodach podziemnych, woda pitna jest coraz ważniejszym źródłem fluorku. 
Przyjmowanie fluorku może być też znaczne na terenach, na których w domach stosowany 
jest węgiel o dużej zawartości fluorku.”

W celu dokonania aktualizacji oceny potencjalnego zagrożenia związanego z ekspozycją 
społeczeństwa na fluorek Komisja zwróci się do Naukowego Komitetu ds. Zagrożeń dla 
Zdrowia i Środowiska o wydanie opinii dla aktualnej oceny w zakresie potencjalnych 
zagrożeń związanych z ekspozycją społeczeństwa na przyjmowanie fluorku.

Wnioski

1. Komisja przeanalizowała praktykę dodawania kwasu heksafluorokrzemowego do wody 
pitnej, trzymając się maksymalnych wartości stężenia fluorku dopuszczalnych na mocy 
dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Komisja 
potwierdza, iż nie dopatrzyła się żadnego dowodu na naruszenie dyrektywy w sprawie 
jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, dyrektywy w sprawie odpadów 
niebezpiecznych i dyrektywy w sprawie produktów leczniczych.

2. W celu zaktualizowania wiedzy naukowej w ramach jakiejkolwiek ponownej ewaluacji 
polityki Komisja zwróci się do Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i 
Środowiska o wydanie opinii dla aktualnej oceny w zakresie potencjalnych zagrożeń 
związanych z ekspozycją społeczeństwa na przyjmowanie fluorku.

5. Odpowiedź Komisji (REV II) otrzymana dnia 2 września 2010 r.

Petycje 210/2007 i 211/2007

Jak wskazano wcześniej Komisja postanowiła zwrócić się do Komitetu Naukowego ds. 
Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska o wydanie opinii dla zaktualizowanej oceny w zakresie 
potencjalnych zagrożeń związanych z ekspozycją społeczeństwa na przyjmowanie fluorku.

W następstwie tego wniosku Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska 
przyjął już wstępną opinię. Zgodnie z decyzją Komisji 2008/721/WE1 ta wstępna opinia 
podlega teraz konsultacjom społecznym.

Wstępna opinia jest ogólnie dostępna na stronie Komisji: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm

                                               
1 Decyzja 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów 
naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylająca decyzję 2004/210/WE, Dz.U. L 241 z 10.9.2008.
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Ostateczna opinia Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oczekiwana 
jest przed końcem 2010 r.

6. Odpowiedź Komisji (REV III) otrzymana dnia 29 marca 2011 r.

Petycje 210/2007 i 211/2007

Komitet Naukowy ds. Zagrożenia dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) 
-    wydał swoją wstępną opinię w dniu 18 maja 2010 r.:

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/consultations/public_consultations/scher_con
s_05_en.htm;

- przekazał powyższą wstępną opinię do publicznej konsultacji1 w terminie do 22 września 
2010 r.;

- nie przyjął jeszcze końcowej opinii na posiedzeniu plenarnym komitetu.

7. Odpowiedź Komisji (REV IV) otrzymana dnia 18 lipca 2011 r.

Petycje 210/2007 i 211/2007

W celu udzielenia ostatecznej odpowiedzi na wcześniejszą korespondencję w sprawie petycji 
oraz biorąc pod uwagę, że wstępna opinia i konsultacje publiczne zostały zatwierdzone, 
ostateczna opinia Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska (SCHER) 
została przyjęta podczas ostatniego posiedzenia w maju 2011 r. i jest już dostępna. Dostęp do 
opinii i dokumentów towarzyszących jest możliwy za pośrednictwem strony internetowej: 

http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/opinions/index_en.htm#
id3, zakładka „Risk Assessment” („Ocena ryzyka”).

8. Odpowiedź Komisji (REV V) otrzymana dnia 30 sierpnia 2012 r.

Mając na uwadze:

 e-mail składającego petycję (petycja nr 210/2007) z dnia 2 marca 2012 r. zawierający 
korespondencję z ministrem zdrowia Irlandii na temat kwestii fluorkowania wody;

 pismo National Pure Water Association Ltd z dnia 26 marca 2012 r. popierające 
petycję nr 210/2007 i zawierające oświadczenie organizacji na temat fluorkowania 
wody pitnej;

 badanie „Human Toxicity, Environmental Impact and Legal Implications of Water 
Fluoridation. Public Health Risks from Dietary Overexposure to Fluoride 
Compounds” („Działanie toksyczne dla ludzi, wpływ na środowisko i konsekwencje 
prawne fluorkowania wody. Zagrożenia dla zdrowia publicznego w związku z 
wynikającym z diety nadmiernym wystawieniem na działanie związków fluoru”). 

                                               
1 Decyzja 2008/721/WE z dnia 5 sierpnia 2008 r. w sprawie utworzenia struktury doradczej komitetów 
naukowych i ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa konsumentów, zdrowia publicznego i środowiska oraz 
uchylająca decyzję 2004/210/WE, Dz.U. L 241 z 10.9.2008.
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Komisja pragnie dodać następujące informacje:

Gwoli przypomnienia, UE do tej pory nie regulowała szczegółowo praktyki fluorkowania 
wody pitnej dla celów zdrowotnych. Dlatego podejmowanie koniecznych działań w zakresie 
zarządzania ryzykiem związanym z tą praktyką leży w kompetencji państw członkowskich. 
Biorąc pod uwagę, że w jedynie trzech państwach członkowskich (w tym w Irlandii) lub na 
części obszarów tych państw kontynuuje się tę praktykę, nie jest to dziedzina, w której 
Komisja planowałaby w przyszłości zharmonizowane na szczeblu UE działania, ponieważ nie 
byłoby to uzasadnione w świetle zasady pomocniczości i proporcjonalności. Innymi słowy, w 
niektórych obszarach bardziej skuteczne jest działanie na szczeblu państw członkowskich, 
pod warunkiem, że działają one zgodnie z prawodawstwem UE.   

Zdaniem Komisji obecna praktyka fluorkowania wody pitnej w Irlandii nie narusza przepisów 
dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia (98/83/WE), ponieważ 
stężenia fluorku są niższe od maksymalnej wartości fluorku, nawet po dodaniu go dla celów 
stomatologicznych. 

Niemniej z powodu wielu naukowych kwestii, które zostały poruszone, Komisja zwróciła się 
do Komitetu Naukowego ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska o ocenę niektórych 
szczegółowych zagadnień w tej dziedzinie, w szczególności jeżeli chodzi o profil zagrożenia, 
wpływ na zdrowie i wystawienie człowieka na działanie fluorku i cząstek fluorku w wodzie 
pitnej. Komitet opublikował swoją opinię w dniu 16 maja 2011 r.

 (Patrz: 
http://ec.europa.eu/health/scientific_committees/environmental_risks/docs/scher_o_122.pdf).

Mniej więcej w tym samym okresie Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) aktualizowała 
swoje wytyczne dotyczące wody pitnej. W oparciu o najnowsze badania naukowe WHO 
utrzymała zalecaną wartość fluorku w wodzie pitnej wynoszącą 1,5 mg/l. 

Podsumowując, ani WHO ani Komitet Naukowy ds. Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska nie 
stwierdziły, aby – w świetle najnowszych badań naukowych – potrzebna była zmiana 
maksymalnego stężenia fluorku w dyrektywie w sprawie jakości wody przeznaczonej do 
spożycia. Oba organy uznały natomiast, że istnieją szczególne aspekty, jak np. ochrona 
najsłabszych grup, takich jak dzieci, które mogą być narażone na wyższe stężenia fluorków, 
jeżeli nie zostanie przedsięwzięte odpowiednie zarządzanie ryzykiem. Jak wspomniano 
wcześniej to w gestii władz krajowych należy podejmowanie koniecznych działań w zakresie 
zarządzania ryzykiem. 

W związku z tym na ostatnim posiedzeniu komitetu regulacyjnego ds. wdrożenia dyrektywy 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia w dniu 30 kwietnia 2012 r. Komisja 
poinformowała właściwe władze państw członkowskich o opinii Komitetu Naukowego ds. 
Zagrożeń dla Zdrowia i Środowiska oraz wytycznych WHO i zwróciła się o uwzględnienie 
tychże podczas wdrażania dyrektywy na szczeblu krajowym. 

Komisja przeprowadziła również wstępny przegląd sprawozdania pt. „Działanie toksyczne 
dla ludzi, wpływ na środowisko i konsekwencje prawne fluorkowania wody. Zagrożenia dla 
zdrowia publicznego w związku z wynikającym z diety nadmiernym wystawieniem na 
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działanie związków fluoru”. W sprawozdaniu poruszono wiele kwestii i zajęto się wieloma 
obszarami ustawodawczymi, które wchodzą w kompetencje różnych służb Komisji. Komisja 
wyraża jednak opinię, że sprawozdanie nie zmienia wniosków opisanych powyżej, w zakresie 
w jakim dotyczy ono dyrektywy w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia. 
Niemniej Komisja przyznaje, że debata naukowa w tej dziedzinie – podobnie jak i w wielu 
innych dziedzinach – nie została zamknięta i przynosi nowe, ważne dane, które należy z 
uwagą śledzić. Komisja zwróci się do WHO o zwrócenie szczególnej uwagi na ostatnie 
badania naukowe przy kolejnym przeglądzie wytycznych dotyczących wody pitnej, w tym 
dane przywołane we wspomnianym sprawozdaniu i kwestie poruszone w oświadczeniu 
National Pure Water Association Ltd.   

W odniesieniu do innych obszarów ustawodawczych Komisja stwierdziła, że sprawozdanie 
nie zawiera istotnych nowych informacji i że – opierając się na tym sprawozdaniu – nie 
można stwierdzić na tym etapie oczywistego naruszenia żadnego innego ustawodawstwa UE. 

Komisja podkreśla w szczególności, że fluorkowanie wody pitnej nie narusza rozporządzenia 
(WE) nr 178/2002 (ogólne prawo żywnościowe UE). Fluorkowanie jest zgodne z dyrektywą 
w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia, dlatego jest uznawane za bezpieczne w 
odniesieniu do zagadnień objętych tymi szczegółowymi przepisami UE, zgodnie z art. 14 ust. 
7 rozporządzenia (UE) nr 178/2002. 

Podobnie, fluorkowanie nie może naruszać prawodawstwa UE dotyczącego produktów 
leczniczych i kosmetycznych, ponieważ definicje tych produktów (zawarte odpowiednio w 
art. 1 dyrektywy 2001/83/WE i art. 1 dyrektywy 76/768/EWG) nie obejmują wody pitnej.

Rozporządzenie (WE) nr 1924/2006 w sprawie oświadczeń żywieniowych i zdrowotnych 
dotyczących żywności określa przepisy dotyczące wykorzystania dobrowolnych oświadczeń 
w informacjach handlowych, zarówno w etykietowaniu, przy prezentacji, jak i w reklamach 
żywności. Rozporządzenie nie jest w związku z tym związane z obowiązkowym 
fluorkowaniem wody pitnej.

W odniesieniu do domniemania naruszenia Karty praw podstawowych Unii Europejskiej 
należy przypomnieć, że zgodnie z postanowieniami traktatów, na których opiera się Unia 
Europejska1, Komisja Europejska nie ma ogólnych uprawnień do interwencji w państwach 
członkowskich w dziedzinie praw podstawowych. Karta  praw podstawowych Unii 
Europejskiej nie ma zastosowania do wszystkich przypadków rzekomego naruszenia praw 
podstawowych. Zgodnie z art. 51 ust. 1 Karty jej postanowienia mają zastosowanie do państw 
członkowskich jedynie wtedy, gdy wdrażają one prawo Unii Europejskiej. Praktyka 
fluorkowania wody pitnej nie wynika z wdrażania dyrektywy w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia czy też innego prawa UE. Dlatego wydaje się, że Karta nie ma w 
tym przypadku zastosowania. 

Jeżeli chodzi o zastosowanie art. 5 konwencji o prawach człowieka i biomedycynie Rady 
Europy, Komisja nie posiada uprawnień do kontroli zgodności prawa państw członkowskich z 
tą konwencją.

                                               
1 Traktat o Unii Europejskiej i Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej


