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Zpráva ze zasedání komise EurEau 
pro legislativu a ekonomiku – EU3
Petr Konečný

Jednání komise EU3 v dánské Kodani se ve dnech 19.–20. 9. 2016 účastnilo 35 zástupců z 22 zemí,
včetně vedení EurEau – prezidenta (Bruno Tisserand) a budoucího generálního tajemníka (Oliver
Loebel). Novými členy komise se stali: Manfred Eisenhut (Rakousko) a Chris Schipway (Velká
Británie).

Byly přijaty dva materiály: 
• „Cost recovery” shrnující hlavní poselství EurEau v této věci. O tento

poziční materiál projevil zájem zástupce Irska, který jej nechal pro-
střednictvím EurEau zaslat irské administratrivě odpovědné za vodu,
protože v Irsku se projevuje silný tlak na vyloučení vodárenských slu-
žeb ze sféry tržních služeb a dodávání vody i zadarmo. V Dánsku byl
nedávno přijat zákon, kterým byly zastropovány jak provozní, tak in-
vestiční náklady.

• „Ekonomické výzvy v souvislosti s poklesem spotřeby“ shrnující výzvy
snižující se spotřeby vody a evokující otázku potřeby změny tarifních
struktur, kdy tyto ve většině případů nezohledňují klesající spotřebu
a konstantní respektive rostoucí objem fixních nákladů na provozová-
ní. 

Diskuse proběhla v oblastech: 
• Krytí nákladů/tarifní struktura: EU3 zahájilo sběr informací k uplatnění

principu 3T-tarif, tax, transfer – znamenající, že veškeré náklady na za-
jištění vodárenských služeb by měly být hrazeny pomocí těchto tří
komponent 3T: VaS, daní a poplatků nebo transferu peněz (ze státního
nebo obecního rozpočtu). Bude rozeslán dotazník ve věci, který bude
obsahovat otázku na rozdělení nákladů mezi fixní a variabilní. Cílem je
ukázat, že krytí všech nákladů je do značné míry závislé na spotřebě
a na úkor investic do rozvoje infrastruktury. EK si vytyčila za cíl pro rok
2017 zpracovat studii o tarifních strukturách v EU.

• Dlouhodobé investice: Vzhledem k oznámenému poklesu dotací EU
na rozvoj VaK infrastruktury v následujících letech si EU3 dalo za cíl
získat rámcové údaje o potřebě investic v členských zemích. Toto by
mělo být poskytnuto sekretariátu v průběhu prvního pololetí 2017. 

• Open Data: EU3 se začalo zabývat touto problematikou. Budou připra-
veny okruhy k diskusi zejména ve věci údajů získaných při odečtech
vodoměrů tak, aby potřeba zajištění přístupu k informacím byla v sou-
ladu s právem na ochranu osobních údajů. 

Smlouva o volném obchodu mezi EU a USA (TTIP)
TTIP – dle vyhlášení některých politických špiček (Francie, prezident

Holland) je v součanosti nemožno dosáhnout shody ve věci mezi EU
a USA. Projekt se jeví nyní jako mrtvý, přestože zejména zástupci Ně-
mecka prosazují vytvoření silného pozičního materiálu k tomuto projek-
tu.

Modely řízení vodárenského sektoru
Byl vydán přehledový materiál, který mapuje různé modely řízení vo-

dárenského sektoru v zemích EU na základě ankety mezi členy skupiny
EU3.

Udržitelnost při klimatických změnách
Toto téma se řeší napříč EurEau. Byl organizován seminář, kde vy-

stoupili zástupci všech tří pracovních skupin EurEau a vedoucí Evropské
agentury životního prostředí na téma Klimatické změny a Voda. Za EU3
bude třeba identifikovat rizika, odpovědnosti a finanční důsledky sváza-
né s dopadem klimatických změn na infrastrukturu a její provozování. 

Příští zasedání EurEau – EU3 se uskuteční v Niši (Srbsko) 23.–24. 2.
2017.
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