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WSKAZÓWKI

Komisja Petycji zwraca się do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia 
Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności, jako do komisji przedmiotowo właściwej, o 
uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących wskazówek:

1. oświadcza, że woda stanowi wspólny zasób ludzkości i dobro publiczne, w związku z 
czym nie powinna być źródłem zysku, a dostęp do wody powinien należeć do 
podstawowych i powszechnych praw; podkreśla, że ze względów środowiskowych i 
zdrowotnych zrównoważone użytkowanie wody to konieczność i podstawowy element 
cyklu regulacji klimatu; powtarza, że „gospodarka zasobami wodnymi nie powinna 
podlegać zasadom rynku wewnętrznego” (rezolucja PE P5_TA (2004)0183), oraz zachęca 
Komisję Europejską do dokonania przeglądu odnośnych przepisów, zwłaszcza o 
zamówieniach publicznych i koncesjach, tak aby zagwarantować własność i gospodarkę 
publiczną w zakresie wody i infrastruktury wodociągowej; 

2. jest zaniepokojony tym, że w wielu regionach Europy brak równowagi pomiędzy 
zapotrzebowaniem na wodę a dostępnymi zasobami osiągnął alarmujący poziom, a 
zmiana klimatu może jeszcze bardziej pogorszyć sytuację; niedobór wody stale występuje 
obecnie na całym terytorium niektórych państw członkowskich; 

3. przyjmuje do wiadomości, że ramowa dyrektywa wodna (RDW) ustanawia ramy ochrony 
wszelkich jednolitych części wód w UE – wód podziemnych i powierzchniowych, jezior, 
rzek i wód przybrzeżnych – oraz służy osiągnięciu dobrego stanu ekologicznego i 
chemicznego do 2015 r.;

4. wyraża zaniepokojenie tym, że odnośnie do wdrażania RDW poważnym problemem 
wciąż jest obecnie nieskuteczne stosowanie i egzekwowanie dyrektywy; obecny stan 
wdrażania dyrektywy pokazuje, że niektóre państwa członkowskie nie dotrzymują 
terminów, że poziom integralności wód UE daleki jest od dopuszczalnego oraz że cele 
innych ram politycznych UE, w tym dotyczących przemysłu, rolnictwa i transportu, są 
często bezpośrednio sprzeczne z celami „ochrony wód”; 

5. uważa, że ścieki komunalne należą do najistotniejszych czynników zanieczyszczających 
środowisko wodne, a pomyślne wdrażanie dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych ma istotny wpływ na jakość wody we wszystkich państwach 
członkowskich, a co za tym idzie – na pomyślne wdrażanie RDW;

6. zauważa, że pomimo postępu we wdrażaniu dyrektywy dotyczącej oczyszczania ścieków 
komunalnych nadal nie dostosowano do niej w zadowalającym stopniu systemów 
zbierania lub oczyszczania ścieków; zwraca się do Komisji o udzielenie większego 
wsparcia w finansowaniu infrastruktury oczyszczalni i systemów zbierania ścieków w 
UE;

7. zauważa również, że od 1988 r. spośród petycji dotyczących skarg środowiskowych 
skierowanych do Komisji Petycji 589 petycji (Hiszpania: 166, Wielka Brytania: 129, 
Niemcy: 97, Włochy: 60, Francja: 55, Grecja: 34, Holandia: 16, Portugalia: 16, Polska: 4, 
Rumunia: 4, Finlandia: 3, Bułgaria: 2, Węgry: 2, Słowenia: 1), czasem opatrzonych 
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podpisami wielu osób (zob. petycja 0784/2007 z 2036 podpisami), dotyczy jakości i ilości 
wody w państwach członkowskich; przyznaje, że petycje te świadczą o tym, jak 
poważnym problemem dla obywateli Unii Europejskiej jest woda;

8. przypomina państwom członkowskim o ich zobowiązaniach na mocy RDW do 
osiągnięcia dobrego stanu wody do 2015 r., jak również wzywa państwa członkowskie i 
Komisję do przedsięwzięcia wszelkich niezbędnych środków oraz udzielenia dostatecznej 
pomocy finansowej i technicznej w celu osiągnięcia docelowej jakości wody; uważa, że 
uczestnictwo obywateli, środowiskowych organizacji pozarządowych i społeczeństwa 
obywatelskiego stanowi warunek pomyślnego wdrażania RDW i ogólnie 
zrównoważonego zarządzania środowiskiem;

9. zachęca Komisję Europejską do wykazania się większą determinacją w prowadzeniu 
postępowań wyjaśniających, a tym samym dużo mniejszą biernością i skłonnością do 
kompromisów; 

10. zwraca uwagę na niektóre dziedziny działalności wskazywane przez składających petycje, 
w tym składowiska odpadów, rolnictwo i przemysł, wywierające duży wpływ na 
środowisko i zdrowie człowieka oraz odpowiadające za niską jakość wody; wzywa zatem 
do zlikwidowania dotacji, które zniechęcają do wydajnego gospodarowania wodą i 
powodują nadmierną eksploatację zasobów, oraz do uruchomienia funduszy na dotacje 
celowe – zwłaszcza dla ludności ubogiej i wiejskiej – na rzecz powszechnego dostępu do 
wody po przystępnych cenach;

11. ubolewa nad tym, że we wniosku Komisji Europejskiej zmieniającym RDW 
(COM(2011) 876) do wykazu potencjalnie niebezpiecznych substancji z 2000 r. dodaje 
się jedynie 15 nowych substancji chemicznych, które należy monitorować i ograniczać, 
oraz nie określa się jasnego harmonogramu wycofywania najbardziej niebezpiecznych 
chemikaliów pomimo uzgodnionych w 2000 r. jednoznacznych wymogów prawnych; 
zwraca się więc do Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i 
Bezpieczeństwa Żywności o zwrócenie w zaleceniu dla Komisji szczególnej uwagi na 
wspomniane substancje priorytetowe – bardzo często określane przez składających 
petycje mianem „toksycznych i radioaktywnych odpadów” – zważywszy na duże 
zagrożenie, jakie substancje te, zanieczyszczając wodę, stwarzają dla zdrowia człowieka;

12. zwraca się przy tym do Komisji i państw członkowskich o lepsze monitorowanie i 
zgłaszanie zanieczyszczeń chemicznych w wodzie oraz ustanowienie mechanizmu 
zapewniającego rzetelniejszą informację o stężeniach innych zanieczyszczeń, których 
monitorowanie może okazać się w przyszłości konieczne na szczeblu UE;

13. uważa, że istotnym problemem nadal jest zanieczyszczenie składnikami nawozowymi, że 
eutrofizacja wciąż wpływa na różnorodność biologiczną i zakłóca cenne usługi 
ekosystemowe oraz że badane warunki biogenne prawdopodobnie w ponad połowie 
przypadków odpowiadać będą za niepowodzenie w osiągnięciu „dobrego stanu” 
jednolitych części wód powierzchniowych do 2015 r.;

14. zwraca się do Komisji o opracowanie i ogłoszenie w 2012 r. planu działania 
zawierającego zalecenia ukierunkowane na zwiększenie wydajności użytkowania 
zasobów wodnych i gruntów, wdrożenie środków ochrony ekosystemu w ramach WPR, 
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wypracowanie podejścia służącego włączeniu problematyki wody do wszystkich ram 
politycznych, jak również usprawnienie zarządzania gospodarką wodną oraz prowadzenia 
badań i zbierania danych; zachęca się również Komisję do ogłoszenia w 2012 r. 
„koncepcji ochrony zasobów wodnych UE” w oparciu o wyniki przeglądu procesu 
wdrażania RDW, przeglądu polityki UE w zakresie niedoboru wody i suszy oraz 
przeglądu unijnej polityki przystosowywania się do zmiany klimatu w odniesieniu do
gospodarki wodnej;

15. wzywa Komisję i państwa członkowskie do opracowania programów przybliżających 
problematykę wody, tak aby wprowadzić wśród obywateli europejskich kulturę 
oszczędzania i wydajnego użytkowania wody.


