
Директива за питейната вода 

Позиция на EurEau  

Резюме 

EurEau приветства прегледа на Директивата за питейната вода (ДПВ), тъй като 

европейските доставчици на водни услуги се стремят да гарантират здравословна и 

чиста питейна вода за консуматорите.  

Ние подкрепяме философията, залегнала в директивата, за гарантиране защита на 

общественото здраве, като поддържаме целите, които Европейската комисия се 

стреми да постигне с новото предложение. Вярваме, че доверието на европейските 

граждани в чешмяната вода трябва да бъде повишено.  

Различни елементи от предложения от Европейската комисия текст обаче трябва да 

бъдат подобрени от съзаконодателите, за да бъде директивата стабилна от правна 

гледна точка и приложима по ефикасен и ефективен начин. 

 

Дефиниции – чл.2 

Относно дефиницията на „доставчици на вода” смятаме, че трябва да бъде добавена нова 

категория, „средни доставчици”, тъй като сегашната категоризация не позволява достатъчно 

значимо разграничение. Всъщност, предложената дефиниция за „голям доставчик” включва 

доста малки доставчици.  

Ревизиране на параметрите за качество – чл. 5 и Анекс I  

EurEau приветства обновяването на параметрите за качество в Анекс I. Ние обаче смятаме, че 

индикаторните параметри трябва да се запазят във вида си в таблица C в Анекс I на действащата 

в момента Директива 98/83/EО. Те имат основна роля в контрола на процесите в производство 

на питейна вода и приемливостта на чешмяната вода за консуматорите.   

По отношение на показателите за качество, EurEau предлага придържане към препоръките на 

СЗО.  

Ако някои параметри бъдат определени в съответствие с принципа на предпазливост, трябва да 

се предостави допълнително време след крайния срок за транспониране. Това е изключително 

важно с цел адаптиране на процесите и осъществяване на необходимите инвестиции за 

постигане на по-строги стойности в рамките на разумен времеви срок. В противен случай се 

застрашава устойчивостта на услугите и може да има негативен ефект върху достъпността на 

сметките за вода на домакинствата.  

 

Въвеждане на подход, базиран на риска – чл. 7 и Анекс II B 

Ние подкрепяме въвеждането на подход, базиран на риска (ПБР), но призоваваме за по-

оперативно спазване. Начинът на прилагане на ПБР, предвиден в предложението, създава 

проблеми по отношение на споделени отговорности (държави членки, водни оператори, 

собственици на имоти).  

Също така поставяме под въпрос допълнителните ползи за здравето, произтичащи от толкова 

висока честота на вземане на проби за химични параметри (които по принцип са доста стабилни) 

в Анекс II, част B, както и липсата на линейно съотношение между честотата на пробовземане 



и обслужваното население. Тези аспекти са само частично разглеждани в оценката на влиянието 

в мнението на Комитета за регулаторен контрол: http://bit.ly/2tAkQOI. 

Членовете на EurEau изчисляват допълнителните разходи за мониторинг (без да се включват 

разходите за пробовземане и инвестициите за изпълнение на новите параметрите) при 

предложената много висока честота за първите три години: икономическият ефект ще зависи в 

зависимост от водоснабдителната зона, но общите допълнителни разходи в цяла Европа само за 

аналитичен мониторинг се очаква да възлизат на около 3 млрд. евро на година. Ние вярваме, 

че тези ресурси могат да се разходват по по-ефективен начин.  

Оценката на риска при водоснабдяване трябва да се извършва от всички доставчици без 

значение на размера им, в рамките на 6 години след крайния срок за транспониране, а преглед 

и актуализации са необходими поне веднъж на всеки 6 години.  

 

Оценка на риска на водни обекти, използвани за източници на вода, 

предназначена за консумация от човека – чл. 8   

EurEau подкрепя връзката между Директивата за питейните води (ДПВ) и Рамковата директива 

за водите (РДВ). Отговорността на държавите членки за защита на ресурсите на питейни води 

трябва да бъде ясно посочена в този член. Единствено държавите членки разполагат със 

законовите средства за налагане на превантивни мерки в районите на водохващанията, които 

попадат в компетенцията на компетентните публични органи.  

Материали и продукти в контакт с питейна вода – чл. 10 от Директива 98/83/EО 

EurEau не приема премахването на чл. 10 от Директива 98/83/EО. Въвеждането на „оценка на 

риска при местното разпределение” се приветства, но предложените разпоредби не гарантират, 

че хигиенните изисквания на ЕС за материали в контакт в питейна вода са в сила за материали, 

които се използват самостоятелно или като компоненти на продукти, които формират част от 

инфраструктурата на общественото водоснабдяване. По-конкретно, миграцията на вещества и 

подкрепата на микробен растеж в питейната вода са важни критерии за устойчивост на 

материалите, които са в контакт с питейната вода, с оглед на ефективна защита на общественото 

здраве.   

Следователно, ние призоваваме за засилване на настоящия чл. 10, като се запази връзката 

между ДПВ и Регламента за строителните продукти (РСП) чрез въвеждане на минимални 

хигиенни изисквания за материали в ДПВ.  

С оглед на ясно посочване на отговорността, чл. 6.2. от сега действащата Директива 98/83/EC 

трябва да се възстанови. 

 

Изтриване на дерогации – чл. 9 от Директива 98/83/EО 

Не подкрепяме премахването на чл. 9 „Дерогации” в сега действащата Директива. Механизмите 

за гъвкавост трябва отново да бъдат включени в текста, за да се позволи плавно изпълнение 

съгласно реалистични времеви срокове, не само за нововъведени параметри, но и за 

съществуващи такива в случаите, когато стойностите са определени под препоръките на СЗО и 

са базирани на принципа на предпазливост (т.е. пестициди). Дерогациите не могат да бъдат 

заместени с незабавен ефект от ефективни корективни мерки. Трябва също така да се предвидят 

няколко години за планиране, одобрение и възлагане на изграждането на пречиствателни 

станции. В допълнение, подобрението на ресурсите от питейни води ще бъде факт със 

значително забавяне във времето, в зависимост от предприетите мерки.  

 

 



Коригиращи действия и използвани ограничения – чл. 12  

EurEau не може да подкрепи предложението всяко надвишаване на стойностите да се счита 

„автоматично за опасно за човешкото здраве”. Особено по отношение на параметри, за които 

стойностите са определени на базата на принципа на предпазливост (пестициди или 

химическите вещества, отговорни за ендокринни смущения) или които са показателни 

(колибактерии, брой на колониите) надвишаването не създава автоматично такава потенциална 

опасност. Този подход би нарушил доверието на потребителите и противоречи на целта на 

новата директива да повиши доверието на гражданите в чешмяната вода.  

Компетентните здравни власти са в най-добра позиция за преценяване на ситуация, оценяване 

доколко надвишаването на стойността на параметрите представлява потенциална опасност за 

човешкото здраве и за предприемане на последващи подходящи коригиращи мерки, 

включително вземане на решение за информиране на обществеността.  

 

Достъп до вода – чл. 13  

Ние подкрепяме амбицията на Европейската комисия да реализира човешкото право на достъп 

до вода и изпълнението на Цел за устойчиво развитие 6. До голяма степен подкрепяме 

дефиницията на правото на човек за достъп до вода, дадена от ООН, според която правото 

обхваща пет измерения: наличност, физическа и икономическа достъпност, приемливост и 

безопасност.  

С оглед гарантиране на устойчивостта на водните услуги през поколенията, физическата и 

икономическата активност трябва да се разглеждат като взаимосвързани: поради тази причина 

ние подкрепяме констатациите от Оценката на влиянието, че индивидуални отклонения към 

водоснабдителната система за всички биха били прекалено скъпи и биха направили водните 

услуги икономически недостъпни. 

Ние споделяме амбицията за увеличаване на достъпа до вода в места за отдих, кафенета и 

ресторанти, който вече е факт с положителен ефект в някои държави членки. Такава схема 

обаче трябва да вземе предвид чия е отговорността за поддръжката, почистването и покриване 

на разходите за подобни инсталации (тъй като те попадат извън правомощията на доставчиците 

на вода), както и кои са най-подходящите локации за тези инсталации. Най-добро решение по 

тези въпроси биха могли да вземат местните власти.  

 

Информация за обществеността – чл. 14 + Анекс IV 

Ние подкрепяме прозрачността и приветстваме намерението на Европейската комисия да 

информира консуматорите относно доброто качество на чешмяната вода в Европа с цел 

повишаване на доверието им.  

Не искаме да се загуби фокуса върху информацията, предоставена на консуматорите относно 

аспекти на качеството на водата, както е в обхвата на настоящата директива. По-адекватната 

информация би могла да предизвика по-голям интерес от страна на обществеността и 

създателите на политики. Неясно е обаче кой трябва да изпълни задължението за гарантиране, 

че тази информация е налична онлайн.  

Ако това ще се прави от водоснабдителните дружества или от компетентните органи, ще са 

необходими допълнителни ресурси, които не са предвидени в Оценката на влиянието.  

Също така подчертаваме, че за Анекс IV точка (7) държавите членки трябва да приемат 

съответните дефиниции на местно ниво, които да допринесат към изпълнение на директивата. 


