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Jednání komise EU1 pro pitnou vodu se zúčastnilo 37 členů
EU1 z 28 členských států, za sekretariát EurEau byla přítomna
Carla Chiaretti, části jednání se účastnil prezident EurEau Bruno
Tisserand. 

První část jednání probíhala ve třech oddělených skupinách
(Zásobování pitnou vodou, Kvalita pitné vody, Ochrana vodních
zdrojů). 

Pracovní skupina Ochrana vodních zdrojů se věnovala pro-
jednání následujících tematických okruhů:

Ztráty vody – vzhledem ke skutečnosti, že v rámci EU zatím
neexistuje jednotná metodika vykazování ztrát vody, EU1 má za
to, že není vhodné veřejně publikovat srovnání výsledků sledo-
vání ztrát vody v jednotlivých státech. Některé členské státy
uplatňují metodiku, kterou vypracovala IWA, ale i zde repor -
tované výsledky nereprezentují celé státy, v rámci států se po-
užívají rozdílné přístupy. Možnou variantou by mohlo být sta-
novení cílů snižování ztrát vody v rámci jedné sledované oblasti
a meziroční vykazování trendu zlepšování nebo zhoršování.

Mikroplasty – členové pracovní skupiny se věnovali studii,
vypracované společností ORB media, publikované v britském
deníku The Guardian, kterou následně převzala media a tisk po
celé Evropě. EurEau požádala univerzitu v Massachussets, která
realizovala rozbory vzorků pitné vody z celého světa o zveřej -
nění metodiky, kterou použila, neboť akreditované laboratorní
postupy pro stanovení mikroplastů zatím nebyly publikovány.
Pracovní skupina vyzvala všechny přítomné experty EU1 o vy-
hledání a zpřístupnění dostupných studií, měření a dat na toto
téma, aby bylo možné zaujmout odborné stanovisko k dalšímu
postupu v této věci.

Metabolity pesticidních látek – pracovní skupina ukončila
práci na stanovisku pro ExCom v této věci a posunula dokument
ke schválení do pléna EurEau.

Glyfosát – Skupina vzala na vědomí informaci o předložení
žádosti o prodloužení souhlasu k používání tohoto pesticidu
o 10 let ke schválení do Evropského parlamentu.

Na závěr zasedání skupina vzala na vědomí informaci o le-
gislativním postupu ve věci schválení kritérií pro zařazení látek
do skupiny látek s endokrinními účinky (endokrinní disruptory)
a návrh jejich limitních koncentrací.

Pracovní skupina Kvalita pitné vody projednávala témata
úzce související s revizí Směrnice pro pitnou vodu (DWD).
19. září letošního roku proběhlo jednání zástupců EurEau se zá-
stupci DG ENV. Cílem byla výměna názorů na strategická téma-
ta a politiku v kontextu revize Směrnice pro pitnou vodu (DWD).

Úvodem jednání zástupce DG ENV seznámil přítomné o ak-
tuálním stavu revize DWD, aby zástupci EurEau porozuměli har-
monogramu interních postupů Evropské komise (EK) až do při-
jetí legislativního návrhu sboru komisařů.

Zástupci EurEau požádali DG ENV, aby se soustředili na
pět strategických okruhů, které byly přezkoumány ve studii po-
souzení dopadů novelizované DWD z listopadu 2016 (publiko-
vané v březnu 2017) a které slouží jako základ pro posouzení
vnitřního dopadu prováděné samotným DG ENV. Jedná se o ná-
sledující strategické okruhy:
1. Aktualizovaný seznam parametrů kvality pitné vody.
2. Zajištění systematického uplatňování hodnocení rizik zásobo-

vání pitnou vodou.
3. Materiály a výrobky v kontaktu s pitnou vodou.
4. SMART informace pro spotřebitele pitné vody.
5. Přístup k bezpečné pitné vodě pro všechny.

Cílem jednání bylo znovu zdůraznit postavení EurEau, do-
zvědět se něco o dostupnosti studie Světové zdravotnické orga-
nizace (WHO) a i to, zda má EurEau příležitost vyjádřit se k této
studii. Zástupci EurEau se chtěli také dozvědět podrobnosti
o rozsahu parametrů v revidované DWD a případné změně pří-
pustných limitů jednotlivých parametrů a zda je možná součin-
nost a podpora ze strany EurEau. Chtěli zjistit, zda EK uvažuje 
o stejné povinnosti, ale odlišném časovém rámci pro malé vodo-
vody, jaký je postoj k aplikaci posouzení rizik pro malé vodovo-
dy – zda je pro ně připravována zjednodušená metodika. Chtěli
získat zpětnou vazbu k implementaci článku 10 DWD – materi-
ály a produkty v kontaktu s pitnou vodou. Dále chtěli porozu-
mět tomu, jaké informace by měly být předávány spotře bitelům
a kdo by měl informace poskytovat (státní správa členských stá-
tů a/nebo vodárenské společnosti?). V neposlední řadě chtěli
znát názor na to, jakou roli by měly hrát vodárenské společnosti
při prosazování politiky „voda pro všechny obyvatele EU“.

Výstupem z tohoto jednání je politováníhodná skutečnost,
že zpráva ke studii WHO nebude zúčastněným stranám k dispo-
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zici před přijetím legislativního návrhu – to znamená, že je nut-
né počkat do konce roku 2017! DG ENV sice sdělili, že nedojde
k velkým změnám, ale není známo, jaký bude postoj ke sledo -
vání chlorečnanů a legionelly v pitné vodě. DG ENV zamýšlí
 zahrnout posouzení rizik pro všechny vodovody bez ohledu na
velikost vodovodu. EurEau zdůrazňuje, že provozovatelé vodo-
vodů by neměli být přímými adresáty povinností vyplývajících
z DWD, měly by to být jednotlivé členské státy. Zástupci EurEau
přepracovali text článku 10 DWD – materiály a produkty v kon-
taktu s pitnou vodou. DG ENV přepracování včetně doplnění
o přílohu se základními požadavky pro materiály a výrobky
v kontaktu s pitnou vodou vítá, upozorňuje však, že se jedná
o jeden z možných návrhů. Pokud se týká poskytování informa-
cí spotřebitelům, DG ENV potvrdili, že se zaměřují na poskyto-
vání informací o kvalitě pitné vody, předpokládají i širší okruh
poskytovaných informací, i když jsou si vědomi obtíží.

Jako doplnění k tématu revize DWD byly prezentovány vý-
sledky výzkumu v Německu – výskyt chlorečnanů v dezinfiko-
vané pitné vodě u 10 vodárenských společností v 51 oblastech
zásobování pitnou vodou v závislosti na koncentraci plynného
chloru, chlornanu sodného a oxidu chloričitého.

Další část jednání probíhala společně jako plenární zasedání
všech účastníků EU1. Úvodem Carla Chiaretti ze sekretariátu
EurEau shrnula, co se nového událo v Bruselu, možný dopad vo-
leb v Německu a Rakousku na vodní hospodářství a také možný
dopad BREXITu. Představila hlavní témata, kterými se sekreta-
riát EurEau zabývá a patří mezi ně revize DWD, regulace znovu-
využívání vody, Nařízení EU o hnojivech, bezpečnostní hledisko
zásobování vodou, mikroplasty, strategie a veřejné konzultace,

jednání pracovních skupin. Dále nastínila možnou změnu pod-
mínek členství v EurEau.

Následně byly prezentovány závěry z jednotlivých pracov-
ních skupin z prvního dne jednání. 

Pro skupinu „Zásobování pitnou vodou“ jsou nosným téma-
tem materiály v kontaktu s pitnou vodou, Rámcová vodní směr-
nice, spolupráce mezi vodohospodáři a zemědělci ve vazbě na
společnou zemědělskou politiku. 

Na závěr plenárního zasedání měl prezentaci ředitel meziná-
rodních programů Adriaan Mels, Ph. D. 

Prezentace se týkala cílů udržitelného rozvoje (SDGs) vod -
ního hospodářství, kde A. Mels představil návrh společného
programu pro Evropskou komisi a Evropskou investiční banku –
umožnění a posílení činnosti SDGs. Společnost, kterou A. Mels
prezentoval, má sedmnáct cílů, kde jedním z nich je „čistá voda
hygie na“. K tomuto cíli prezentoval možnost podpory SDGs
u vodárenských společností. Jedná se o podporu rozvojových
zemí a posílení a rozvíjení služeb spojených se zásobováním pit-
nou vodou v těchto státech, zejména tam, kde je vody nedosta-
tek a výroba a distribuce pitné vody je na nízké úrovni.

Tomuto tématu se věnoval kongres EurEau v závěru společ-
ného jednání. 
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