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Przedmiot: Wdrażanie unijnego prawodawstwa dotyczącego wody

Parlament z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, zgodnie z którym ramowa dyrektywa wodna1 
jest odpowiednia do zamierzonego celu, jednak uważa, że należy poprawić i przyspieszyć jej 
wdrożenie. Mimo że w ramowej dyrektywie wodnej udało się stworzyć ramy zarządzania 
zintegrowaną gospodarką wodną dla setek tysięcy akwenów w UE, spowolnić pogarszanie się stanu 
wód i zmniejszyć zanieczyszczenie chemiczne, mniej niż połowa akwenów w UE jest w dobrym stanie 
mimo upływu terminu wyznaczonego na 2015 r. Ponadto tylko jeden z czterech wskaźników dla wód 
słodkich poprawił się w ciągu ostatnich 10-15 lat, istnieje także szereg problemów związanych z 
wdrażaniem prawodawstwa dotyczącego wody, głównie z powodu niedostatecznego finansowania i 
niewystarczającego uwzględnienia celów środowiskowych w politykach sektorowych. W związku z 
powyższym prosimy Radę o udzielenie odpowiedzi na następujące pytania:

1. W jaki sposób Rada uwzględni wnioski z ostatniej oceny adekwatności przepisów dotyczących 
wody oraz jakie konkretne działania podejmie Rada i państwa członkowskie, aby osiągnąć – jak 
najszybciej, jednak najpóźniej do 2027 r. – cele środowiskowe określone w ramowej dyrektywie 
wodnej?

2. Biorąc pod uwagę, że jednym z głównych problemów w realizacji celów prawodawstwa jest 
niewystarczające finansowanie, w jaki sposób państwa członkowskie zapewnią niezbędne 
fundusze na wdrożenie środków koniecznych do osiągnięcia dobrego stanu wód europejskich?

3. W jaki sposób państwa członkowskie poprawią włączenie środowiskowych celów dyrektyw do 
polityk sektorowych, w szczególności w sektorach rolnictwa, energii i transportu?

4. Ocena adekwatności prawodawstwa dotyczącego wody wykazała istotne różnice we wdrażaniu 
przepisów w poszczególnych państwach członkowskich, na przykład w odniesieniu do 
monitorowanych zanieczyszczeń i progów ustanowionych w dyrektywie w sprawie wód 
podziemnych2. W jaki sposób państwa członkowskie będą dążyć do bardziej harmonijnego 
wdrażania dyrektyw?

5. Czy Rada uważa, że w ostatnim wniosku w sprawie wieloletnich ram finansowych przewidziano 
wystarczające finansowanie na rzecz ramowej dyrektywy wodnej?

6. Jakie dodatkowe środki podejmą państwa członkowskie w celu pełnego wdrożenia zwrotu 
kosztów usług wodnych (art. 9 ramowej dyrektywy wodnej), zwłaszcza w odniesieniu do pełnego 
stosowania zasad „użytkownik płaci” i „zanieczyszczający płaci”?

7. Jak państwa członkowskie zamierzają ograniczyć stosowanie odstępstw od ramowej dyrektywy 
wodnej w trzecim cyklu planów gospodarowania wodami w dorzeczu?
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