
 
Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία για τη βελτίωση της
ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασης σ' αυτό
 
Βρυξέλλες, 19 Δεκεμβρίου 2019 

Ευρωπαϊκή Επιτροπή - Δελτίο Τύπου

Η Επιτροπή χαιρετίζει την προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το
Συμβούλιο χθες στο Στρασβούργο σχετικά με την αναδιατύπωση της οδηγίας για το πόσιμο νερό. Η
συμφωνία βασίζεται στην πρόταση που εγκρίθηκε από την Επιτροπή τον Φεβρουάριο του 2018, ως
άμεση συνέχεια στην ευρωπαϊκή πρωτοβουλία πολιτών «Right2Water» (δικαίωμα στο νερό). Αποσκοπεί
στη βελτίωση της ποιότητας του πόσιμου νερού και της πρόσβασης σ' αυτό, καθώς και στην παροχή
καλύτερης πληροφόρησης στους πολίτες.

Ο επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, ωκεανών και αλιείας, κ. Βιργκίνιους Σινκεβίτσιους,
δήλωσε τα ακόλουθα: «Οι πολίτες ζήτησαν με σαφή και ξεκάθαρο τρόπο από την Επιτροπή να αναλάβει
πρωτοβουλία για τη διασφάλιση της εγγυημένης πρόσβασης των Ευρωπαίων σε ασφαλές πόσιμο νερό. Η
Επιτροπή έδωσε συνέχεια σ' αυτό το αίτημα, που διατυπώθηκε μέσω ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας
πολιτών, με μια φιλόδοξη πρόταση. Σήμερα, οι συννομοθέτες άκουσαν κι εκείνοι το αίτημα αυτό και
συμφώνησαν στον εκσυγχρονισμό των κανόνων της ΕΕ, μέσω της βελτίωσης της ποιότητας του πόσιμου
νερού με βάση τα πιο πρόσφατα πρότυπα, της βελτίωσης της πρόσβασης στο νερό για όλους, και της
ενίσχυσης της διαφάνειας σ' αυτόν τον σημαντικό τομέα. Μαζί μπορούμε και οφείλουμε να
προστατεύσουμε την υγεία και την ασφάλεια των πολιτών μας.»

Επί του παρόντος, το πόσιμο νερό ελέγχεται στο τελικό σημείο κατανάλωσης. Οι κανόνες που
συμφωνήθηκαν πρόσφατα εφαρμόζουν τη λεγόμενη «προσέγγιση βάσει κινδύνου», η οποία επιτρέπει τη
λήψη περαιτέρω μέτρων πρόληψης και μετριασμού, για την προστασία των πηγών πόσιμου νερού. Μια
ακόμη σημαντική αλλαγή στη νομοθεσία θα προσφέρει στο κοινό εύκολη, φιλική προς τον χρήστη
—μεταξύ άλλων και μέσω του διαδικτύου— πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την ποιότητα και την
παροχή πόσιμου νερού στον τόπο που ζουν, ώστε να αυξηθεί η εμπιστοσύνη των πολιτών στο νερό της
βρύσης.

Το κείμενο που συμφωνήθηκε βασίζεται στις συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και
εκτείνεται πέραν αυτών. Οι νέοι αυτοί ενωσιακοί κανόνες θα αποτελέσουν παγκόσμιο πρότυπο και θα
αντικατοπτρίζουν τις πλέον προηγμένες τεχνολογικές καινοτομίες. Θα ελαχιστοποιούν τις αρνητικές
επιπτώσεις της ρύπανσης τόσο για την υγεία του ανθρώπου όσο και για τους φυσικούς μας πόρους, σε
πλήρη ευθυγράμμιση με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία. Θα αντιμετωπίσουν νεοεμφανιζόμενους
ρύπους όπως τα μικροπλαστικά, και ενδοκρινικούς διαταράκτες, καθώς και νέους τύπους χημικών
ουσιών (PFAS). Η συμφωνία περιλαμβάνει λεπτομερείς απαιτήσεις υγιεινής για τα υλικά που έρχονται σε
επαφή με το πόσιμο νερό και αναθέτει στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Προϊόντων μια σημαντική
αρμοδιότητα: να διασφαλίζει ότι μόνο ασφαλείς ουσίες μπορούν να χρησιμοποιούνται σε σωλήνες και
βρύσες που έρχονται σε επαφή με το νερό. Η εναρμόνιση αυτή θα διευκολύνει την ομαλή λειτουργία της
εσωτερικής αγοράς για τα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το πόσιμο νερό, βελτιώνοντας παράλληλα
και τη δημόσια υγεία.

Επόμενα βήματα
Η προσωρινή συμφωνία που επιτεύχθηκε στις 18 Δεκεμβρίου 2019 πρέπει τώρα να λάβει επίσημη
έγκριση από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο.

Μετά την έγκρισή της, η οδηγία θα δημοσιευθεί στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ και θα τεθεί σε ισχύ 20
ημέρες αργότερα.

Ιστορικό
Οι περισσότεροι άνθρωποι που ζουν στην ΕΕ έχουν ήδη πολύ καλή πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας
πόσιμο νερό, εν μέρει χάρη σε ενωσιακή νομοθεσία για την ποιότητα του πόσιμου νερού, η οποία
μετράει ήδη πάνω από 30 χρόνια ισχύος. Το 2018 η Επιτροπή πρότεινε την αναθεώρηση της οδηγίας για
το πόσιμο νερό (98/83/ΕΚ) σε συνέχεια της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας πολιτών «Right2Water». Η
πρόταση ακολουθεί την αξιολόγηση REFIT της οδηγίας για το πόσιμο νερό και συνοδεύεται από εκτίμηση
επιπτώσεων και από συστάσεις του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.

Για περισσότερες πληροφορίες
Πρόταση για αναθεώρηση της οδηγίας

https://ec.europa.eu/citizens-initiative/public/initiatives/successful/details/2012/000003?lg=el
https://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/review_en.html
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