Woda jest
najważniejsza!
Europejski sektor wodny potrzebuje Państwa
wsparcia w działaniach na rzecz naszego
bezcennego skarbu.

Woda to życie. Potrzebujemy jej w odpowiedniej
ilości i jakości po to, aby żyć w zdrowiu, w czystym
środowisku i sprawnej gospodarce.
Europejski sektor usług wodociągowych uzdatnia
i dostarcza rocznie ponad 44,7 miliardów m3
wody, chroniąc środowisko na każdym kroku!
Przedsiębiorstwa wodociągowe i kanalizacyjne reprezentowane przez EurEau, dostarczają czystą wodę
oraz oczyszczają ścieki, dzięki czemu bezpiecznie zwracają wodę do środowiska. W ten sposób dbają o zasoby
naturalne… i to wszystko w przystępnych cenach!

EurEau reprezentuje zarówno publiczne jak
i prywatne europejskie przedsiębiorstwa
wodociągowe i kanalizacyjne. Nasz sektor
zatrudnia 476 000 osób.
Sukces unijnej polityki wodnej wokół nas jest widoczny
w coraz czystej wodzie w kąpieliskach, większej intensywności życia w naszych rzekach i jeziorach oraz za
każdym razem, gdy cieszymy się szklanką wody z kranu.
Stoimy jednak w obliczu wielkich wyzwań.
Presja na zasoby wodne pochodzi z wielu źródeł i
zanieczyszczeń. Dlatego musimy działać intensywniej
po to, aby chronić zasoby wodne i środowisko
naturalne. W 2018 roku tylko 40% naszych wód
powierzchniowych osiągnęło dobry stan ekologiczny.

Jednocześnie 25% naszych zbiorników wód podziemnych okazało się zanieczyszczonych. Aby zapobiec
przedostawaniu się zanieczyszczeń do systemów wodnych, musimy odpowiednio wdrożyć zasadę kontroli u
źródła. Zanieczyszczający muszą płacić, gdyż to oni
odpowiadają za zanieczyszczenia.
Starzejąca się infrastruktura wodociągowa i zmiany
klimatu wymuszają konieczność podjęcia daleko idących środków dostosowawczych i długoterminowych
inwestycji.
Wszystkie te wyzwania mają wpływ na nasze zasoby
wodne, sposób traktowania wody pitnej i usług oczyszczania ścieków, jak również na przystępność cenową
usług wodnych.
Aby skutecznie stawić czoła każdemu z wyzwań
potrzebujemy kompleksowego podejścia obejmującego
działania na szczeblu europejskim, krajowym i lokalnym. Polityka i działania powinny być skoordynowane,
a zasady zapisane w prawie UE i w pełni wdrożone.
Woda jest bezcenna, ale musi pozostać przystępna
cenowo.

Artykuł 191 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej
“… Polityka Unii w dziedzinie środowiska (...) Opiera
się na zasadzie ostrożności oraz na zasadach
działania zapobiegawczego, naprawiania
szkody w pierwszym rzędzie u źródła i na zasadzie
„zanieczyszczający płaci”.

W ciągu najbliższych pięciu lat będą Państwo mieli obowiązek głosowanie nad
ważnymi aktami prawnymi, których celem jest ochrona środowiska i zagwarantowanie,
że ponad 510 milionów konsumentów nadal będzie miało dostęp do bezpiecznej wody,
teraz i w przyszłych pokoleniach.
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Ramowa Dyrektywa Wodna, dyrektywa w sprawie ochrony wód podziemnych jak również środowiskowe normy jakości (EQS),
D
O
chronią nasze zasoby wodne i środowisko, utrzymując wody podziemne, rzeki i jeziora w stanie wolnym od zanieczyszczeń.
W

Chcemy polityki odzwierciedlającej zasadę zwrotu kosztów. Ambicje WFD powinny zostać utrzymane po 2027 r., a informowanie
o postępach powinno zostać usprawnione. Całe prawodawstwo i polityka UE - w szczególności w zakresie azotanów, pestycydów
i rozporządzenia REACH - muszą być sprawniej koordynowane i wdrażane.

DYREKTYWA W SPRAWIE
JAKOŚCI WODY DO
SPOŻYCIA (DWD)
Woda jest życiem. Woda pitna
musi być najwyższej jakości,
ale w dostępnej cenie. Dlatego
dostawcy usług wodociągowokanalizacyjnych zwracają uwagę
na konieczność ochrony źródeł
po to, aby ograniczać technologię, a więc i koszty
obciążające konsumentów.

DYREKTYWA ŚCIEKOWA
(UWWTD)

DYREKTYWA
KĄPIELISKOWA

To jak oczyszczamy ścieki ma
bezpośredni wpływ na jakość
zasobów wodnych. Spływ
zanieczyszczeń do systemów
kanalizacji powinien być
ograniczany poprzez zasadę
kontroli u źródła. Ma to istotny
wpływ na koszty. To także ważny
element ochrony zasobów i
wdrażania rozwiązań Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym, która
wymaga od UE otwarcia na
materiały z odzysku. Jeśli już
zanieczyszczenia znajdą się w
obiegu wody, to zasada
„zanieczyszczający płaci”
powinna być bezwzględnie
przestrzegana.

Czysta woda w kąpieliskach
jest istotna dla zdrowia, dla
środowiska, a także rozwoju
turystyki. Jakość usług
oczyszczania ścieków ma na
nie bezpośredni wpływ.
Dyrektywa jest dobrym
przykładem efektywnego
wdrażania prawa, będzie
dostarczać konkretne efekty
w najbliższych latach.

ROZPORZĄDZENIE
W SPRAWIE ODZYSKU
WODY
Odzysk wody ze ścieków
oczyszczonych ma pozytywny
wpływ na oszczędność zasobów
i adaptację do zmian klimatu.
Domagamy się odpowiednich
standardów jakości tak aby
odzyskana woda mogła
być bezpiecznie stosowana
w rolnictwie. Takie rozwiązania
gwarantują ochronę
konsumentów i oferują
zrównoważoną gospodarkę
wodną, pozwalając wy
korzystać bardziej
wartościowe zasoby
do produkcji wody
do picia.

WSPÓLNA POLITYKA
ROLNA (CAP)
Woda i rolnictwo są ściśle
powiązane i wzajemnie na
siebie oddziałują. Wspólna
Polityka Rolna musi zapewniać,
że zasoby wodne są wolne od
zanieczyszczeń rolniczych.
Dlatego opłaty dla rolników
powinny być uzależnione od
spełniania przez nich wymagań
prawa środowiskowego.
Narzędzia wsparcia i ekorozwiązania muszą więc być
dla nich atrakcyjne.
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wyzwań

sektora wodnego

1 Ochrona zasobów naturalnych;

7 Dbałość o wydajność zasobów;

2 Wzmacnianie wzrostu gospodarczego,
tworzenie miejsc pracy;

8 Zarzadzanie majątkiem w zmieniającym się otoczeniu;
9 Budowanie wiedzy o sektorze oraz zrozumienia odbiorców;

3 Troska o wodę jako element Gospodarki
o Obiegu Zamkniętym;

10 Wzmacnianie odporności systemów na nowe zagrożenia.

4 Kontrola u źródła mikrozanieczyszczeń;
5 Określanie odpowiedniej ceny za wodę;
6 Odpowiedź na zmiany klimatu;

Jak to wszystko na siebie wzajemnie oddziałuje?
Wpływ działalności
człowieka na
zasoby wodne

Tradycyjne
zanieczyszczenia w
ściekach (substancje
organiczne,
zawiesiny stałe,
azot, fosfor) itp.

Zanieczyszczenia
wzbudzające obawy
(nowe związki chemiczne, substancje
chemiczne zaburzające gospodarkę
hormonalną, środki
farmaceutyczne,
środki przeciwdrobnoustrojowe, mikroklastik, azotany,
pestycydy) itd...

Ale jeśli przepisy UE
byłyby prawidłowo
wdrożone

Powodują…

Wszystkim
byłoby lepiej…

… zapewnienie
ochrony zdrowia
ludzkiego i ochrony
środowiska

… konieczność
rozbudowy
technologii
… wykorzystanie
większej ilości
zasobów i mniejszy
recykling

Kontrola u źródła,
zasada ostrożności,
zasada zanieczyszczający
płaci

… zwiększenie
opłat za usługi
wodne

… dostęp do
usług wodnych i
ich przystępność
cenowej
… efektywne
gospodarowanie
zasobami i
gospodarka o obiegu
zamkniętym

… zrównoważone
zarządzanie wodami

Mieszkańcy Unii Europejskiej potrzebują efektywnej, dopasowanej do potrzeb,
odpowiednio wdrożonej legislacji, która chroni życie ludzkie, środowisko i gospodarkę.
EurEau jest europejską federacją narodowych organizacji przedsiębiorstw wodociągowych i kanalizacyjnych
www.eureau.org

