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Úvodem zasedání přivítal účastníky předseda představen-
stva EurEau Bruno Tisserand a představil tři nové zástupce jed-
notlivých členských asociací – Heina Piepera (holandská aso -
ciace VEWIN/UvW), Stuarta Colvilleho (asociace Water UK)
a Giordana Colarulla (italská asociace Utilitalia), který má za se-
bou cennou praxi v Ofwat. Po úvodním slově následovalo schvá-
lení programu i zápisu z předchozího představenstva včetně do-
plnění komentáře švédské asociace. 

Generální sekretář Olivier Loebel návazně informoval o ak-
tuálním vývoji při schvalování jednotlivých materiálů v rámci
Evropské komise a Evropského parlamentu, kdy je proces vý-
znamně ovlivněn výsledky voleb v jednotlivých členských stá-
tech. Příkladem může být aktuální stanovisko k regulaci gly -
fosátu, kde je velmi pravděpodobné, že Německo návrh na
zpřísnění regulace nepodpoří vzhledem k aktuální interní poli-
tické situaci. Na druhou stranu je stále předpokládáno úspěšné
dokončení revize Směrnice o pitných vodách s včleněním připo-
mínek EurEau. V oblasti Nařízení o hnojivech se díky spolupráci
s IMCO (výbor Vnitřní trh a ochrana spotřebitelů) podařilo ná-
vrhy EurEau (zejména možnost využívat čistírenské kaly v po-
době jednodruhových hnojiv a materiálů s obsahem fosforu)
prosadit ve formě pozměňovacího návrhu do plenárního hlaso-
vání v Evropském parlamentu. 

V oblasti mikroplastů asociace EurEau zorganizovala plně
obsazený seminář, publikovala dvě relevantní studie a vydala ti-
skovou zprávu, která uvádí na pravou míru některé poplašné
zprávy. V předchozím období byla uskutečněna řada jednání se
zástupci DG Envi a DG RTD v oblasti oběhového hospodářství.
Proběhly schůzky se zástupci budoucích předsedajících zemí
Evropské unie (Bulharsko leden–červen 2018 a Rakousko čer-
venec–prosinec 2018), které vyústily v dohody pro podporu ob-
lasti ochrany vod. Pro naplňování komunikační strategie byl
v roce 2017 pořádán kongres EurEau (Bilbao) a i na rok 2018
se počítá se shodnou akcí v termínu 17.–19. 10. 2018. Mimo to
se 21.–25. 5. 2018 EurEau zapojí do akce Green Week – Green
cities for a greener future. Přítomní zástupci členských asociací
ocenili vzrůstající kvalitu i intenzitu komunikace. Generální se-
kretář Olivier Loebel návazně upozornil na obsah zprávy o vý-
zkumu o vodárenství v Evropské unii, který je k dispozici člen-
ským asociacím a který shrnuje mimo základní data oboru
i další ekonomické údaje. V programu pokračovali předsedové
jednotlivých komisí svými reporty. 

Předsedkyně komise Klara Szatkiewitz informovala za EU3
o aktuálních tématech, která jsou interně v komisi řešena, a to
zejména otázky úniků vody a ukazatele, který by měl být plošně
využíván pro stanovení KPIs pro vodárenské společnosti, s do-
poručením využívat poměrové ukazatele vázané na objemy vo-
dy nefakturované namísto ztrátovosti. Zároveň komise doporu-
čila pro členské asociace překlad dánské příručky pro vlastníky
a provozovatele vodovodů a kanalizací s názvem Water Service
Governance Publication. Tato příručka podrobně popisuje best
practice v státních či městských společnostech VaK s cílem za-
jistit transparentnost a efektivitu služeb. Schválen byl i kritický

přístup k implementaci GDPR, přinášející řadu problémů a ome-
zení podnikům VaK. Diskutován byl i souhrn dat z členských or-
ganizací o investicích VaK v rámci Evropské unie, kde jsou velké
rozdíly mezi členskými zeměmi – od odpovědných zemí, kde je
cost recovery principle i pro tvorbu investičních zdrojů z cen
pro vodné a stočné dostatečný (například s téměř 100 % Dán-
sko), až po ty nejhorší (3 % Řecko). 

Předseda J. P. Silvan navázal zprávou z činnosti komise EU2.
Evropská komise zaslala EurEau požadavek na zapojení do vy-
hodnocení potřeby úpravy Směrnice o čištění městských od-
padních vod. Vyhodnocení je založeno na pěti základních osách,
které zvažují efektivitu, účinnost (CBA analýza), relevantnost,
kompatibilitu s ostatními právními předpisy a konečně aktuál-
nost stanovených cílů a limitů. Je již zcela jasné, že se významné
změny dotknou aktuálního liberálního přístupu k regulaci od-
lehčování z jednotných kanalizačních sítí. Dále připomněl při-
pravená či již publikovaná stanoviska komise EU2 a EurEau
k znovuvyužití fosforu, mikroplastům a mikropolutantům, obě-
hovému hospodářství a Water&Energy Nexus. Uvedl také závě-
ry z workshopu EurEau v květnu 2017 v Norsku na téma zno-
vuvyužití fosforu, který byl zakončen konstatováním, že vnos
látek, způsobujících mikrobiální rezistenci mikroplastů a ostat-
ních látek s kumulativním efektem v půdě, představuje takové
riziko, že je nutné hledat jiné cesty, jak do půdy doplnit zejména
dusík a fosfor z čistírenských kalů, ideálně v upravené podobě,
kde ovšem doposud chybí dostatečná regulace.  

Arjen Frentz, předseda komise EU1, shrnul aktivity této ko-
mise, zaměřující se v letošním roce hlavně na revizi Směrnice
o pitných vodách, která probíhá do konce letošního roku
a problémem je zatím veřejně nedostupná zpráva k návrhu
změn chemických a mikrobiálních parametrů této směrnice.
A. Frentz poděkoval za reakce členských asociací k parametru
teplota pitné vody, kde proběhlá analýza u členských asociací
nepotvrdila potřebu další regulace. Pozornost je věnována i ma-
teriálům, které přicházejí do styku s pitnou vodou, kde EurEau
zaslalo stanovisko Evropské komisi směrem k možné úpravě
článku 10 směrnice, kdy je v případě takové změny nutné zahá-
jit transparentní proces veřejné konzultace před předložením
jakéhokoliv návrhu. Předseda komise také zdůraznil nutnost na-
místo ztrát vody využívat ukazatel nefakturované vody vzhle-
dem ke zkreslování údajů mezi členskými státy v ukazateli ztrát
vody. U mikroplastů upozornil na dokument Plastics Strategy,
který by měla Evropská komise představit do konce letošního
roku. Konzultační proces k přítomnosti léčivých prostředků
v životním prostředí zahájí Evropská komise oficiálně 25. 10.
2017. Velká váha byla věnována cílům UN v oblasti vodního
hospodářství Sustainable Development Goals 2030 (SDGs), kde
by každá členská asociace měla připravit vlastní přístup k plně-
ní SDGs.

Dalším bodem bylo projednání možnosti vstupu vodohospo-
dářských asociací, které nesplňují podmínky stanov EurEau, ale
splňují podmínku asociací ze zemí, které patří do European
Neigh bourhood Policy (ENP). Tím by mohlo dojít k rozšíření ak-
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tuálního počtu 29 členských asociací. Návrh nebyl přijat a Ex-
Com (výkonný výbor) byl pověřen dalším přepracováním návr-
hu případné změny stanov.

Jednání pokračovalo schválením priorit EurEau do roku
2020 po začlenění požadavků SDGs, přestože došlo k předcho-
zímu schválení na úrovni ExCom v oblasti potřeby změny regu-
lace pro pitnou vodu a také podpory tvrdého vymáhání poža-
davku na Full Cost Recovery principu, zakotveného do Rámcové
vodní směrnice. Rozpočet a členské příspěvky byly schváleny
v dalším jednání bez připomínek vzhledem k žádné mimořád-
nosti v plnění či predikci příjmů a výdajů (příspěvek belgické
asociace byl zvýšen a řecké asociace snížen). Podařilo se také
snížit náklady na externí audit o 40 %.

Závěrem předseda představenstva EurEau Bruno Tisserand
poděkoval přítomným a zhodnotil organizaci konference, do-
plněné o kombinované zasedání jednotlivých komisí a závěreč-
ného představenstva a valné hromady jako úspěšný model i pro

další léta. Poděkoval i účastníkům workshopu k implementaci
SDGs.
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