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BESKYTTELSE OG FORVALTNING AF VANDOMRÅDER

Vand er afgørende for menneske-, dyre- og -plantelivet og er en uundværlig
ressource for økonomien. Beskyttelsen og forvaltningen heraf rækker ud over
de nationale grænser. EU-lovgivningens bestemmelser på vandområdet blev ændret
med vedtagelsen af vandrammedirektivet i 2000, der indførte en helhedsorienteret
tilgang til forvaltning og beskyttelse af overfladevand og grundvand på basis
af vandområder som miljøenheder. Vandrammedirektivet suppleres af internationale
aftaler og lovgivningsmæssige bestemmelser vedrørende vandmængde, vandkvalitet og
vandforurening.

RETSGRUNDLAG

Artikel 191 til 193 i Traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

RESULTATER

A. Vandrammedirektivet
Med vedtagelsen af vandrammedirektivet (2000/60/EF) er den europæiske vandpolitik
undergået en omstruktureringsproces. Vandrammedirektivet fastlægger en EU-
rammelovgivning for beskyttelse af vandløb, søer, overgangsvande, kystvande og
grundvand med henblik på at forebygge og mindske forurening, fremme bæredygtig
anvendelse af vand, beskytte vandmiljøet, forbedre vandøkosystemets tilstand og afbøde
virkningerne af oversvømmelser og tørke. Bortset fra visse afvigelser skal god
miljøtilstand for alle vandforekomster opnås gennem vandområdeplaner. Det fremgår af
de fire hidtil offentliggjorte gennemførelsesrapporter (COM(2007)0128, COM(2009)0156,
COM(2012)0670 og COM(2015)0120), at der er gjort væsentlige fremskridt i retning af at nå
dette mål, men at den endelige succes vil afhænge af medlemsstaternes ambitioner og korrekte
gennemførelse af deres 2015-planer på en måde, der er målbar. I 2007 lancerede Kommissionen
WISE (Vandinformationssystem for Europa) — et instrument til indsamling og udveksling af
data og information på EU-plan og for overvågning af de forurenende stoffer, der slipper ud i
overfladevandet eller i vandmiljøet.
Der er dog stadig nogle hindringer i vejen for en bedre beskyttelse af Europas vandressourcer.
Disse udpeges i Kommissionens meddelelse af 18. juli 2007 »Indsatsen mod vandknaphed og
tørke i Den Europæiske Union« (COM(2007)0414). I 2012 lancerede Kommissionen »Blueprint
to Safeguard Europe's water ressources« (En plan for at beskytte Europas vandressourcer)
(COM(2012)0673), der har til formål at sikre, at der er tilstrækkeligt med vand af god
kvalitet til rådighed til al legitim anvendelse gennem mere effektiv gennemførelse af EU's
nuværende vandpolitik, idet vandpolitikkens mål integreres i andre politikområder, og ved at
»hullerne« i den nuværende ramme udfyldes. Hvad det sidste punkt angår foreskriver planen,
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at medlemsstaterne skal føre vandregnskaber og opstille vandeffektivitetsmål, samt at der skal
udvikles EU-normer for genbrug af vand.
1. Grundvand. Da grundvandet anvendes til at dække 75 % af EU's drikkevandsforsyning,

udgør forurening fra industrien, lossepladser og landbruget en alvorlig sundhedsrisiko.
Vandrammedirektivet bidrager til beskyttelse af grundvand imod alle former for forurening
og omfatter oprettelse af grundvandsovervågningsnetværker. Direktiv 2006/118/EF om
beskyttelse af grundvandet fastsætter specifikke kriterier for vurdering af en god kemisk
tilstand i grundvandet, for påvisning af væsentlige og vedvarende opadgående tendenser
og for fastlæggelse af udgangspunkter for at vende tendensen. Alle grænseværdier for
forurenende stoffer med undtagelse af nitrater og pesticider, for hvilke grænseværdierne er
fastlagt i specifik EU-lovgivning, fastsættes af medlemsstaterne.

2. Drikkevand. I Rådets direktiv 98/83/EF defineres væsentlige kvalitetsstandarder for
drikkevand. Direktivet kræver, at medlemsstaterne regelmæssigt overvåger kvaliteten af
drikkevandet ved hjælp af en stikprøvemetode. Medlemsstaterne kan indføre yderligere
krav, der er specifikke for deres område, men kun hvis det indebærer, at der sættes højere
standarder. Direktivet kræver også regelmæssig oplysning af forbrugerne. Der skal desuden
hvert tredje år rapporteres til Kommissionen om drikkevandskvaliteten. I 2013 blev Rådets
direktiv 2013/51/Euratom vedtaget, og dermed opstilledes krav til beskyttelse af den
offentlige sundhed med hensyn til radioaktive stoffer i drikkevand med henblik på at bringe
bestemmelserne i overensstemmelse med Euratomtraktaten.

3. Badevand. I februar 2006 vedtog Kommissionen direktiv 2006/7/EF
(badevandsdirektivet), der har til formål at forbedre folkesundheden og miljøbeskyttelsen,
gennem fastsættelse af bestemmelser for overvågning og klassificering (i fire kategorier)
af badevandet, og som indgår i Vandrammedirektivet. Det foreskriver også omfattende
oplysning af offentligheden, og som følge heraf vedtog Kommissionen i 2011 en afgørelse
om fastlæggelse af et symbol for information af offentligheden om badevandsklassificering
og eventuelle badeforbud (2011/321/EU). Kommissionen og Det Europæiske Miljøagentur
(EEA) offentliggør hvert år en sammenfattende rapport om badevandskvaliteten.

4. Rensning af byspildevand. Direktiv 91/271/EØF (som ændret ved direktiv 98/15/EF) om
rensning af byspildevand har til formål at beskytte miljøet mod de skadelige virkninger
af udledning af byspildevand og udledninger fra industrien. I direktivet fastsættes der
minimumsstandarder og tidsplaner for opsamling, rensning og udledning af byspildevand,
der indføres kontrol med bortskaffelsen af slam fra rensningsanlæg, og krav om, at
dumping af slam fra rensningsanlæg i havet udfases. Den ottende gennemførelsesrapport
om direktivet om rensning af byspildevand i 2016 konkluderede, at der var opnået høje
gennemførelsesrater i EU-15. For EU-13's vedkommende er der stadig betydelige huller i
overholdelsen, navnlig for så vidt angår behandling. Der er behov for en forstærket indsats
og investeringer for at opnå fuld overholdelse inden for en rimelig tidsramme. Det syvende
miljøhandlingsprogram og planen for beskyttelse af Europas vandressourcer understreger
betydningen af at opsamle og rense byspildevand.

5. Strategier imod kemisk forurening af overfladevand. Lovgivningen fra 1970'erne og
1980'erne med foranstaltninger imod kemisk forurening af overfladevand udløb i
slutningen af 2012 og blev erstattet af bestemmelserne under vandrammedirektivet.
Disse krævede hovedsagelig, at der blev oprettet en liste over prioriterede stoffer, der
indebar en betydelig risiko for eller via vandmiljøet på EU-plan sammen med en række
prioriterede farlige stoffer. Direktiv 2008/105/EF (direktivet om miljøkvalitetsstandarder),
der erstattede Kommissionens afgørelse 2455/2001/EF, indførte grænseværdier for
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koncentrationerne af 33 prioriterede stoffer og 8 andre forurenende stoffer i overfladevand.
Ved ændringen af direktiv 2013/39/EU blev der tilføjet 12 nye stoffer til den eksisterende
liste, og Kommissionen forpligtedes til at oprette en yderligere liste over stoffer, der
skulle overvåges i alle medlemsstater (en observationsliste) for at understøtte kommende
revisioner af listen over prioriterede stoffer.

6. Nitratdirektivet. Beskyttelse af vand mod nitrater fra landbruget er omfattet af
Direktiv 91/676/EØF (nitratdirektivet) og forordning (EF) nr. 1882/2003, der pålægger
medlemsstaterne at indgive en rapport til Kommissionen hvert fjerde år med angivelse
af kodekser for god landbrugspraksis, udpegede zoner, der er sårbare for nitrat,
vandovervågning og med sammenfatning af handlingsprogrammerne. Såvel direktivet
som forordningen sigter mod at beskytte drikkevandet og forebygge skader som følge
af eutrofiering, som også begrænses med forordning (EF) nr. 2004/648 om anvendelsen
af fosfater i vaske- og rengøringsmidler. Selvom den seneste gennemførelsesrapport
(COM(2013)0683) viser, at presset fra landbruget er aftaget, udpeger planen fra 2012 stadig
nitratdirektivet som en af den centrale foranstaltninger til at nå vandrammedirektivets mål.

Direktiv 2007/60/EF (EU's oversvømmelsesdirektiv) har til formål at mindske og styre
den risiko, som oversvømmelser udgør for sundheden, miljøet, infrastruktur og ejendom.
Medlemsstaterne blev pålagt at udføre foreløbige vurderinger for at identificere de
vandløbsoplande og dermed forbundne kystområder, der var i farezonen, inden 2011 og derefter
udarbejde kort over oversvømmelsesrisikoen og forvaltningsplaner med fokus på forebyggelse,
beskyttelse og beredskab inden 2015. Alle disse opgaver skal udfores i overensstemmelse med
vandrammedirektivet og dets vandområdeplaner.
B. EU's kyst- og havpolitik
1. Havdirektivet. Målet med Direktiv 2008/56/EF (havstrategirammedirektivet — det

såkaldte havdirektiv) er at opnå god miljøtilstand for havvand inden 2020, fortsætte
beskyttelsen og bevarelsen heraf samt forebygge efterfølgende forværring. Det er
det første EU-lovgivningsinstrument, der vedrører beskyttelsen af havenes biologiske
mangfoldighed. Det indarbejder en økosystemtilgang til forvaltningen af menneskelige
aktiviteter, der indvirker på havmiljøet, i en lovgivningsramme, idet tankegangen om
miljøbeskyttelse og bæredygtig udnyttelse integreres. I direktivet udpeges europæiske
havregioner og subregioner inden for de geografiske grænser, der er fastlagt gennem de
eksisterende regionale havkonventioner. For at opnå god miljøtilstand inden 2020 blev alle
medlemsstater pålagt inden 2010 at udvikle en strategi for deres havområder, der skulle
revideres hvert sjette år. Kommissionens afgørelse 2010/477/EU om kriterier og metodiske
standarder for god miljøtilstand i havområder indeholder en række kriterier og dermed
forbundne indikatorer for vurdering af miljøtilstanden.

2. Havforurening. Oliekatastrofen med Erika i 2000 fik EU til at styrke sin rolle på området
for søfartssikkerhed og havforurening med vedtagelsen af forordning (EF) nr. 1406/2002,
hvormed Det Europæiske Agentur for Søfartssikkerhed (EMSA)oprettedes. Direktiv
2005/35/EF, som ændret ved Direktiv 2009/123/EF om forurening fra skibe og om
indførelse af sanktioner for overtrædelser har til formål at sikre, at de ansvarlige for
forurenende udledninger på havet er underlagt strafferetlige eller forvaltningsretlige straffe,
der er effektive og har en afskrækkende virkning. Ulovlig udtømning af forurenende stoffer
fra skibe betragtes som en strafbar handling, hvis den begås forsætligt, hensynsløst eller
groft uagtsomt og forårsager en alvorlig forringelse af vandkvaliteten.

3. Den integrerede havpolitik. Havdirektivet er miljøsøjlen i den tværgående integrerede
havpolitik (COM(2007)0575), der har til formål at opnå det fulde økonomiske potentiale
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i havene uden at uden at gå på kompromis med miljøet. Kommissionens meddelelse Blå
vækst — mulighederne for bæredygtig vækst i den maritime økonomi (COM(2012)0494),
beskrev den integrerede havpolitiks bidrag til at nå Europa 2020-strategiens mål.

4. Integreret kystzoneplanlægning (ICZM). EU's henstilling 2002/413/EF om integreret
kystzoneplanlægning definerer de principper for sund kystplanlægning og -forvaltning,
som medlemsstaterne skal tage hensyn til ved udformningen af deres nationale strategier.

C. Internationale aftaler om regionale farvande
Beskyttelsen af havvand i Europa er underlagt fire samarbejdsstrukturer (regionale
havkonventioner) mellem EU-medlemsstaterne og nabolande med fælles farvande:
Osparkonventionen fra 1992 (baseret på de tidligere Oslo- og Pariskonventioner) for
det nordøstlige Atlanterhav, Helsinkikonventionen fra 1992 om Østersøområdet (Helcom),
Barcelonakonventionen fra 1995 for Middelhavet (UNEP-MAP) og Bukarestkonventionen fra
1992 for Sortehavet. EU's flodvand er beskyttet af konventionen fra 1996 om samarbejde
om beskyttelse og bæredygtig udnyttelse af Donau og konventionen fra 2009 om beskyttelse
af Rhinen. Det interregionale miljøsamarbejde omkring havområder eller ferskvandsområder
har givet anledning til adskillige såkaldte makroregionale strategier i EU: strategien for
Østersøregionen fra 2009 (den første omfattende EU-strategi udarbejdet for en makroregion);
den første strategi for Østersøregionen (2009), en strategi for Donauområdet (2011) og den
seneste strategi for området omkring Adriaterhavet og Det Joniske Hav (2014).

EUROPA-PARLAMENTETS ROLLE

Europa-Parlamentet har jævnligt truffet initiativer på vandbeskyttelsesområdet. I januar 2000
opfordrede Europa-Parlamentet efter olieforureningskatastrofen forårsaget af Erika's forlis til
at gennemføre en bæredygtig og langsigtet europæisk transportpolitik for at forebygge risikoen
for nye olieforureningskatastrofer. Med hensyn til EU's havpolitik har Europa-Parlamentet
understreget betydningen af biodiversitet, økoinnovationer, klimaændringernes indvirkning på
havene og målet om at nå en god økologisk tilstand.
I juni 2008 støttede Parlamentet med et stort flertal nye EU-vandkvalitetsregler. Ved at
forlange, at listen over prioriterede stoffer skal revideres senest to år efter direktivet om
miljøkvalitetsstandarders ikrafttræden, har Europa-Parlamentet sikret, at listen over giftige
stoffer kan udvides. Desuden har det styrket målet om fuldstændig udfasning af udledningen
af 13 prioriterede farlige stoffer i løbet af 20 år. Parlamentet har endvidere i 2012 bidraget
til opdatering af direktivet med nye prioriterede stoffer. I sin betænkning fra 2012 om
gennemførelsen af EU's vandlovgivning slog Parlamentet til lyd for, at der blev lagt større
vægt på den regionale dimension, understregede behovet for pålidelige data, fremhævede, at
vandspørgsmålet burde integreres i alle politikområder, gav udtryk for sin støtte til en holistisk
tilgang til vandbeskyttelse og for at fremme forskning og innovation på området. Parlamentet har
bifaldet og støttet initiativerne i det syvende miljøhandlingsprogram og planen om beskyttelse
af Europas vandressourcer.
I september 2015 stemte Parlamentet med stort flertal for en opfølgende rapport til det
første borgerinitiativ nogensinde, nemlig »Right2Water«, som opfordrer Kommissionen til
at foreslå lovgivning, der gennemfører retten til vand og sanitet som en menneskeret som
anerkendt af De Forenede Nationer. Inden for rammerne af initiativet opfordres navnlig EU-
institutionerne og medlemsstaterne indtrængende til at sikre, at alle indbyggere nyder godt af
retten til vand og sanitet, at vandforsyning og forvaltning af vandressourcer ikke underlægges
bestemmelserne vedrørende det indre marked, samt at vandforsyningstjenester fritages fra

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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liberaliseringsforanstaltninger. I sin udtalelse af 8. september 2015[1] opfordrede Parlamentet
Kommissionen til at fremsætte lovgivningsforslag, og — såfremt dette er nødvendigt —
gennemførelse af en revision af vandrammedirektivet, således af den universelle adgang og
menneskers ret til vand anerkendes;
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Vedtagne tekster, P8_TA(2015)0294.
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