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Apa potabilă în UE: calitate și acces mai bun
 Acum 30 minute  

Pe 23 octombrie, Parlamentul va vota asupra normelor de îmbunătățire a
calității apei și accesului la apă potabilă pentru toți cetățenii și de reducere a
deșeurilor din plastic.

Water fontaine
Cei mai mulți dintre europeni au acces la apă potabilă de cea mai bună calitate.
Conform unui raport al Agenției Europene de Mediu, peste 98,5% dintre testele
efectuate asupra probelor de apă potabilă în perioada 2011-2013 au îndeplinit
standardele UE.
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Directiva UE privind apa potabilă stabilește standarde minime de calitate pentru
apa destinată consumului uman (băut, gătit și alte scopuri casnice).
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Apa potabilă în UE
Parlamentul va vota asupra unei actualizări a normelor pentru a spori încrederea
consumatorilor și a încuraja consumul de apă de la robinet. Raportul, adoptat de
către comisia pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară în septembrie,
solicită țărilor UE să „promoveze accesul universal” la apă curată pentru toți
cetățenii, în special pentru grupurile vulnerabile fără acces sau cu acces limitat.

  
Legislația urmărește să sporească în continuare calitatea apei de la robinet prin
înăsprirea limitelor maxime pentru anumiți poluanți, precum plumbul (propus să fie
redus la jumătate) sau bacteriile dăunătoare. De asemenea, nivelurile de
microplastice vor fi monitorizate. Noile norme au ca obiectiv sporirea transparenței
și ar asigura accesul consumatorilor la informații.

  
Apa de la robinet este ieftină și ecologică. Deputații europeni doresc să introducă
măsuri precum instalarea de fântâni gratuite în locurile publice (inclusiv în centrele
comerciale sau aeroporturi) și încurajarea furnizării de apă de la robinet în
restaurante.

  
Potrivit Comisiei Europene, accesul la apă de calitate mai bună ar putea reduce
consumul de apă îmbuteliată cu 17%. Reducerea consumului de apă îmbuteliată
ajută oamenii să economisească bani și are un impact pozitiv asupra mediului prin
reducerea emisiilor de CO2 și a deșeurilor de plastic.
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Impactul asupra economiei și mediului

Succesul inițiativei cetățenești „Right2Water” (Dreptul la apă), care a adunat mai
mult de 1,8 milioane de semnături, arată că europenii se simt nesiguri cu privire la
calitatea apei de la robinet atunci când se află în alte țări din UE, deși ratele de
conformitate sunt ridicate. De asemenea, aceștia doresc să primească mai multe
informații actualizate privind calitatea apei potabile.
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Ce cred europenii despre apa potabilă din UE?
Ce urmează?

Pe 22 octombrie, Parlamentul va dezbate noile norme, iar a doua zi va vota asupra
acestora.
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