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Προστασία και διαχείριση των υδάτων

Το νερό είναι απαραίτητο για τη ζωή του ανθρώπου, των ζώων και των φυτών, και
απαραίτητος πόρος για την οικονομία. Η προστασία και η διαχείρισή του υπερβαίνουν τα
εθνικά σύνορα. Η ενωσιακή νομοθεσία περί υδάτων αναμορφώθηκε με την έγκριση, το 2000,
της οδηγίας πλαισίου για τα ύδατα (ΟΠΥ), η οποία εισήγαγε μια ολιστική προσέγγιση για τη
διαχείριση και την προστασία των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων με βάση τις λεκάνες
απορροής ποταμού. Η ΟΠΥ συμπληρώνεται από διεθνείς συμφωνίες και διεθνή νομοθεσία
σχετικά με τη ρύπανση, την ποιότητα και την ποσότητα των υδάτων.

Νομική βάση

Άρθρα 191 έως 193 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ).

Επιτεύγματα

Α. Οδηγία πλαίσιο για τα ύδατα (ΟΠΥ)
Με την έγκριση της ΟΠΥ (2000/60/EK), η ευρωπαϊκή πολιτική υδάτων έχει υποβληθεί
σε διαδικασία αναδιάρθρωσης. Η ΟΠΥ θεσπίζει ένα πλαίσιο για την προστασία των
εσωτερικών επιφανειακών, των μεταβατικών, των παράκτιων και των υπόγειων υδάτων,
με στόχο την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης, την προώθηση της βιώσιμης χρήσης
του νερού, την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος, τη βελτίωση της κατάστασης των
υδάτινων οικοσυστημάτων και τον μετριασμό των αρνητικών επιπτώσεων των πλημμυρών
και της ξηρασίας. Πρέπει να επιτυγχάνεται καλή περιβαλλοντική κατάσταση για όλα
τα ύδατα, εκτός ειδικών παρεκκλίσεων, μέσω της χρήσης σχεδίων διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού. Στις τέσσερις εκθέσεις εφαρμογής που έχουν δημοσιευτεί μέχρι σήμερα
(COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670) και COM(2015)0120) αναφέρεται ότι,
ενώ έχει συντελεστεί σημαντική πρόοδος προς την επίτευξη αυτού του στόχου, η τελική
επιτυχία του θα εξαρτηθεί από τις φιλοδοξίες των κρατών μελών και την ορθή εφαρμογή των
σχεδίων τους για το 2015, με τρόπο μετρήσιμο. Το 2007, η Επιτροπή δρομολόγησε το WISE
(Σύστημα πληροφοριών σχετικά με τα ύδατα για την Ευρώπη), ένα μέσο για τη συλλογή και
την ανταλλαγή δεδομένων και πληροφοριών σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και για την παρακολούθηση
των ρύπων που εκλύονται σε επιφανειακά ύδατα ή εντός του υδάτινου περιβάλλοντος.
Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν εμπόδια όσο αναφορά την καλύτερη προστασία των
υδάτινων πόρων της Ευρώπης. Αυτά έχουν ήδη προσδιοριστεί στην ανακοίνωση της 18ης
Ιουλίου 2007 της Επιτροπής με τίτλο «Η αντιμετώπιση του προβλήματος της λειψυδρίας και
της ξηρασίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση» (COM(2007)0414). Το 2012, η Επιτροπή δημοσίευσε
το προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων της Ευρώπης (COM(2012)0673), το οποίο
αποσκοπεί στην εξασφάλιση επαρκούς επιπέδου ποιοτικού νερού για κάθε θεμιτή χρήση μέσω
της καλύτερης εφαρμογής της υφιστάμενης πολιτικής της ΕΕ για τα ύδατα, της ενσωμάτωσης
των στόχων της πολιτικής για τα ύδατα σε άλλους τομείς πολιτικής, και της συμπλήρωσης
κενών στο υφιστάμενο πλαίσιο. Όσον αφορά το τελευταίο σημείο, το προσχέδιο για τα
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ύδατα προβλέπει τη θέσπιση από τα κράτη μέλη λογαριασμών υδάτων και στόχων όσον
αφορά την αποδοτική χρήση του νερού καθώς και την ανάπτυξη προτύπων της ΕΕ για την
επαναχρησιμοποίηση νερού.
1. Υπόγεια ύδατα. Καθώς τα υπόγεια ύδατα παρέχουν το 75% του πόσιμου νερού της ΕΕ, η

ρύπανση από τη βιομηχανία, τις χωματερές και τη γεωργία εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους
για την υγεία. Η ΟΠΥ συμβάλλει στην προστασία των υπόγειων υδάτων από κάθε είδους
μόλυνση και περιλαμβάνει τη θέσπιση δικτύων παρακολούθησης υπόγειων υδάτων. Η
οδηγία 2006/118/EΚ σχετικά με την προστασία των υπόγειων υδάτων καθορίζει ειδικά
κριτήρια για την αξιολόγηση της καλής χημικής κατάστασης, την αναγνώριση σημαντικών
και διαρκών ανοδικών τάσεων και τον καθορισμό σημείων έναρξης αναστροφής των εν
λόγω τάσεων. Ωστόσο, όλα τα όρια ρύπων ορίζονται από τα κράτη μέλη, με εξαίρεση τα
νιτρικά και τα παρασιτοκτόνα, τα όρια των οποίων έχουν ήδη οριστεί από ειδική νομοθεσία
της ΕΕ.

2. Πόσιμο νερό. Η οδηγία 98/83/ΕΚ ορίζει τα βασικά πρότυπα ποιότητας για το νερό που
προορίζεται για ανθρώπινη κατανάλωση. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρακολουθούν
τακτικά την ποιότητά του με τη χρήση της μεθόδου των «σημείων δειγματοληψίας». Τα
κράτη μέλη μπορούν να περιλαμβάνουν πρόσθετες απαιτήσεις ειδικά για την επικράτειά
τους, αλλά μόνο στην περίπτωση που αυτό οδηγεί στη θέσπιση αυστηρότερων προτύπων.
Η οδηγία απαιτεί επίσης την τακτική ενημέρωση των καταναλωτών. Επιπλέον, ανά
τριετία πρέπει να υποβάλλεται έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την ποιότητα του
πόσιμου νερού. Το 2013 εγκρίθηκε η οδηγία 2013/51/Ευρατόμ του Συμβουλίου περί
θεσπίσεως απαιτήσεων προστασίας της υγείας του πληθυσμού από ραδιενεργές ουσίες
που περιέχονται στο νερό ανθρώπινης κατανάλωσης, προκειμένου να εναρμονιστούν οι
διατάξεις με τη Συνθήκη Ευρατόμ.

3. Ύδατα κολύμβησης. Τον Φεβρουάριο του 2006 η Επιτροπή ενέκρινε την οδηγία 2006/7/
ΕΚ (Οδηγία για τα ύδατα κολύμβησης), η οποία στοχεύει στην ενίσχυση της δημόσιας
υγείας και της προστασίας του περιβάλλοντος με τον καθορισμό διατάξεων για την
παρακολούθηση και την ταξινόμηση (σε τέσσερις κατηγορίες) των υδάτων κολύμβησης,
όπως ενσωματώθηκε στην ΟΠΥ. Προβλέπει επίσης τη διεξοδική ενημέρωση του κοινού
και, συνεπώς. η Επιτροπή ενέκρινε το 2011 απόφαση για τη θέσπιση συμβόλου για
την ενημέρωση του κοινού σχετικά με την ταξινόμηση των υδάτων κολύμβησης και
την απαγόρευση της κολύμβησης (2011/321/ΕΕ). Κάθε χρόνο, η Επιτροπή και ο ΕΟΠ
δημοσιεύουν συνοπτική έκθεση σχετικά με την ποιότητα των υδάτων κολύμβησης.

4. Επεξεργασία αστικών λυμάτων (UWWT). Η οδηγία 91/271/ΕΟΚ (όπως τροποποιήθηκε
από την οδηγία 98/15/ΕΚ) για την επεξεργασία των αστικών λυμάτων (οδηγία
UWWT) στοχεύει στην προστασία του περιβάλλοντος από τις αρνητικές επιδράσεις
της απόρριψης αστικών λυμάτων και της απόρριψης λυμάτων από τη βιομηχανία. Η
οδηγία ορίζει ελάχιστα πρότυπα και χρονοδιαγράμματα για τη συλλογή, την επεξεργασία
και την απόρριψη αστικών λυμάτων, εισάγει μηχανισμούς ελέγχου για την απόρριψη
λυματολάσπης και απαιτεί την παύση της απόρριψης λυματολάσπης στη θάλασσα. Η
όγδοη έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της οδηγίας UWWT το 2016 κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι στην ΕΕ των 15 επετεύχθηκαν υψηλά ποσοστά συμμόρφωσης. Στην
περίπτωση της Ευρώπης των 13 υπάρχουν ακόμα σημαντικά κενά στη συμμόρφωση,
κυρίως όσο αφορά την επεξεργασία. Απαιτούνται ενισχυμένη δράση και επενδύσεις ώστε
να επιτευχθεί η πλήρης συμμόρφωση μέσα σε λογικά χρονικά πλαίσια. Το 7ο πρόγραμμα
δράσης για το περιβάλλον και το προσχέδιο για τη διαφύλαξη των υδατικών πόρων
της Ευρώπης υπογραμμίζουν τη σημασία της συλλογής και επεξεργασίας των αστικών
λυμάτων.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:330:0032:0054:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.296.01.0012.01.ENG
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:064:0037:0051:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32011D0321
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX:31991L0271
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:1998:067:0029:0030:EN:PDF
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5. Στρατηγικές κατά της χημικής ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων. Η νομοθεσία του
'70 και του '80 κατά της χημικής ρύπανσης των επιφανειακών υδάτων αντικαταστάθηκε
με διατάξεις στο πλαίσιο της ΟΠΥ, καθότι η ισχύς της έληξε στα τέλη του 2012. Οι εν
λόγω διατάξεις απαιτούν κατά κύριο λόγο τη θέσπιση καταλόγου ουσιών προτεραιότητας
οι οποίες παρουσιάζουν σημαντικό κίνδυνο για το υδάτινο περιβάλλον ή μέσω αυτού σε
επίπεδο ΕΕ, καθώς και επιμέρους ομάδας επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας. Με την
οδηγία σχετικά με πρότυπα ποιότητας περιβάλλοντος (2008/105/ΕΚ), που αντικαθιστά την
απόφαση 2455/2001/ΕΚ της Επιτροπής, θεσπίστηκαν όρια σχετικά με τις συγκεντρώσεις
των 33 ουσιών προτεραιότητας και άλλους 8 ρύπους στα επιφανειακά ύδατα. Με
την τροποποιητική οδηγία 2013/39/ΕΕ προστέθηκαν 12 νέες ουσίες στον υφιστάμενο
κατάλογο, καθώς και η υποχρέωση της Επιτροπής να καταρτίσει πρόσθετο κατάλογο
ουσιών που θα παρακολουθούνται σε όλα τα κράτη μέλη (κατάλογος επιτήρησης) για την
υποστήριξη μελλοντικών αναθεωρήσεων του καταλόγου των ουσιών προτεραιότητας.

6. Οδηγία για τη νιτρορύπανση. Η προστασία των υδάτων από νιτρικά γεωργικής προέλευσης
καθορίζεται από την οδηγία 91/676 (οδηγία για τη νιτρορύπανση) και τον κανονισμό
(ΕΚ) αριθ.1882/2003, που απαιτούν από τα κράτη μέλη να υποβάλλουν ανά τετραετία
έκθεση στην Επιτροπή, η οποία να περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους κώδικες
ορθών γεωργικών πρακτικών, τις καθορισθείσες ευπρόσβλητες στη νιτρορρύπανση
ζώνες (NVZ), τα αποτελέσματα της παρακολούθησης των υδάτων, καθώς και περίληψη
των προγραμμάτων δράσης. Τόσο η οδηγία όσο και ο κανονισμός στοχεύουν στην
προστασία του πόσιμου νερού και την αποτροπή της ζημίας του ευτροφισμού, ο
οποίος περιορίζεται και από τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ.2004/648 σχετικά με την χρήση
φωσφορικών αλάτων στα απορρυπαντικά. Παρότι, σύμφωνα με την τελευταία έκθεση
εφαρμογής (COM(2013)0683) η πίεση που ασκείται από τη γεωργία έχει μειωθεί, το
Προσχέδιο του 2012 εξακολουθεί να προσδιορίζει την οδηγία για τη νιτρορύπανση ως ένα
από τα βασικά μέτρα για την επίτευξη των στόχων της ΟΠΥ.

Στόχος της οδηγίας 2007/60/EΚ (οδηγία της ΕΕ για τις πλημμύρες) είναι η μείωση και
η διαχείριση των κινδύνων που παρουσιάζουν οι πλημμύρες για την ανθρώπινη υγεία, το
περιβάλλον, τις υποδομές και την περιουσία. Απαιτεί από τα κράτη μέλη να διεξαγάγουν,
έως το 2011, προκαταρκτικές αξιολογήσεις προκειμένου να προσδιορίσουν τις λεκάνες
απορροής ποταμών και τις σχετικές παράλιες περιοχές που διατρέχουν κίνδυνο και, στη
συνέχεια, να καταρτίσουν, έως το 2015, χάρτες κινδύνων πλημμύρας και σχέδια διαχείρισης
που να εστιάζουν στην πρόληψη, την προστασία και την ετοιμότητα. Οι ενέργειες αυτές
πραγματοποιούνται σε συμμόρφωση με την ΟΠΥ και τα αντίστοιχα σχέδια διαχείρισης λεκάνης
απορροής ποταμού.
Β. Πολιτική της ΕΕ για τις ακτές και τη θάλασσα
1. Οδηγία για τη θάλασσα. Στόχος της οδηγίας 2008/56/ΕΚ (οδηγία πλαίσιο για τη

θαλάσσια στρατηγική — η λεγόμενη οδηγία για τη θάλασσα) είναι η επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης των θαλάσσιων υδάτων έως το 2020, η συνεχής προστασία
και διατήρησή της και η αποτροπή τυχόν επιδείνωσης. Πρόκειται για το πρώτο νομοθετικό
μέσο της ΕΕ που αφορά την προστασία της θαλάσσιας βιοποικιλότητας. Κατοχυρώνει
σε νομοθετικό πλαίσιο την οικοσυστημική προσέγγιση στη διαχείριση των ανθρώπινων
δραστηριοτήτων που έχουν αντίκτυπο στο θαλάσσιο περιβάλλον, ενσωματώνοντας τις
έννοιες της περιβαλλοντικής προστασίας και της αειφόρου χρήσης. Η οδηγία θεσπίζει
ευρωπαϊκές θαλάσσιες περιφέρειες και υποπεριφέρειες εντός των γεωγραφικών ορίων
των υφιστάμενων περιφερειακών συμβάσεων για τις θάλασσες. Για την επίτευξη καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης έως το 2020, κάθε κράτος μέλος έπρεπε να αναπτύξει έως
το 2010 στρατηγική για τα θαλάσσια ύδατά του, η οποία θα πρέπει να αναθεωρείται

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/?uri=CELEX:31991L0676
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32003R1882&from=DE
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:02004R0648-20060711&qid=1396266429584&from=EN
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32008L0056


Θεματολογικά δελτία για την Ευρωπαϊκή Ένωση - 2017 4

κάθε εξαετία. Η απόφαση 2010/477/ΕΕ της Επιτροπής σχετικά με τα κριτήρια και
τα μεθοδολογικά πρότυπα για την καλή περιβαλλοντική κατάσταση των θαλάσσιων
υδάτων περιέχει σειρά κριτηρίων και συναφών δεικτών για την αξιολόγηση της καλής
περιβαλλοντικής κατάστασης.

2. Θαλάσσια ρύπανση. Η καταστροφική πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε το Erika το
2000 ώθησε την ΕΕ να ενισχύσει τον ρόλο της στον τομέα της θαλάσσιας ασφάλειας
και ρύπανσης με την έγκριση του κανονισμού 1406/2002/ΕΚ σχετικά με τη σύσταση
Ευρωπαϊκού Οργανισμού για την Ασφάλεια στη Θάλασσα (EMSA). Σκοπός της οδηγίας
2005/35/ΕΚ, που τροποποιήθηκε με την οδηγία 2009/123/ΕΚ, σχετικά με τη ρύπανση
από τα πλοία και τη θέσπιση κυρώσεων για παραβάσεις είναι να διασφαλίσει ότι
επιβάλλονται αποτελεσματικές και αποτρεπτικές κυρώσεις, που μπορεί να είναι ποινικές
ή διοικητικές, στα πρόσωπα που ευθύνονται για απορρίψεις ρυπογόνων ουσιών στη
θάλασσα. Η απόρριψη ρυπογόνων ουσιών από τα πλοία θεωρείται ποινικό έγκλημα, αν
τελείται εκ προθέσεως ή με βαριά αμέλεια και έχει ως αποτέλεσμα τη σοβαρή υποβάθμιση
της ποιότητας του νερού.

3. Ολοκληρωμένη θαλάσσια πολιτική. Η οδηγία για τη θάλασσα αποτελεί τον
περιβαλλοντικό πυλώνα της διατομεακής ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής
(COM(2007)0575), η οποία αποσκοπεί στην αξιοποίηση του πλήρους οικονομικού
δυναμικού των θαλασσών χωρίς να διακυβεύεται το περιβάλλον. Η ανακοίνωση της
Επιτροπής με τίτλο «Γαλάζια ανάπτυξη: ευκαιρίες για βιώσιμη ανάπτυξη στους τομείς
της θάλασσας και της ναυτιλίας» (COM(2012)0494) υπογράμμισε τη συμβολή της
ολοκληρωμένης θαλάσσιας πολιτικής στην επίτευξη των στόχων της στρατηγικής
«Ευρώπη 2020».

4. Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιων ζωνών (ICZM). Η σύσταση της ΕΕ σχετικά με
την ολοκληρωμένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών (2002/413/ΕΚ) ορίζει τις αρχές του
ορθού παράκτιου σχεδιασμού και διαχείρισης που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη από τα
κράτη μέλη κατά την κατάρτιση των εθνικών στρατηγικών τους.

Γ. Διεθνείς συμφωνίες σχετικά με τα περιφερειακά ύδατα
Στην Ευρώπη, η προστασία των θαλάσσιων υδάτων διέπεται από τέσσερις δομές συνεργασίας
(περιφερειακές συμβάσεις για τις θάλασσες) μεταξύ των κρατών μελών και γειτονικών χωρών
με κοινά ύδατα: τη Σύμβαση OSPAR του 1992 (η οποία βασίζεται στις προηγούμενες συμβάσεις
του Όσλο και του Παρισιού) για τον βορειοανατολικό Ατλαντικό· τη Σύμβαση του Ελσίνκι
του 1992 για την περιοχή της Βαλτικής Θάλασσας (HELCOM)· τη Σύμβαση της Βαρκελώνης
του 1995 για τη Μεσόγειο (UNEP-MAP)· και τη Σύμβαση του Βουκουρεστίου του 1992 για
τη Μαύρη Θάλασσα. Τα ποτάμια ύδατα της ΕΕ προστατεύονται από τη Σύμβαση για την
προστασία του Δούναβη του 1996 και τη Σύμβαση για την προστασία του Ρήνου του 2009. Η
διαπεριφερειακή περιβαλλοντική συνεργασία βάσει θαλάσσιων λεκανών ή λεκανών απορροής
ποταμού έχει οδηγήσει στη δημιουργία αρκετών μακροπεριφερειακών στρατηγικών στην ΕΕ:
την στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής το 2009 (η πρώτη ολοκληρωμένη στρατηγική
της ΕΕ για μακροπεριφέρεια)· την πρώτη στρατηγική για την περιοχή της Βαλτικής (2009), μια
στρατηγική για την περιοχή του Δούναβη (2011) και την πρόσφατη στρατηγική για την περιοχή
της Αδριατικής και του Ιονίου (2014).

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Το Κοινοβούλιο αναλαμβάνει τακτικά πρωτοβουλίες στον τομέα της προστασίας των υδάτων.
Τον Ιανουάριο του 2000, έπειτα από την καταστροφική πετρελαιοκηλίδα που προκάλεσε
το ναυάγιο του Erika, το Κοινοβούλιο απηύθυνε έκκληση για μια βιώσιμη μακροπρόθεσμη

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
http://www.emsa.europa.eu/
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2005:255:0011:0021:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0575
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2012)0494
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ευρωπαϊκή πολιτική μεταφορών με στόχο να προληφθούν περαιτέρω καταστροφές από
πετρελαϊκή ρύπανση. Όσον αφορά τη θαλάσσια στρατηγική, το Κοινοβούλιο έχει τονίσει τη
σημασία της βιοποικιλότητας, των οικολογικών καινοτομιών, των επιπτώσεων της κλιματικής
αλλαγής στις θάλασσες, καθώς και τον στόχο για μια καλή οικολογική κατάσταση.
Τον Ιούνιο του 2008, το Κοινοβούλιο υποστήριξε με μεγάλη πλειοψηφία νέους κανόνες
της ΕΕ για την ποιότητα του ύδατος. Ζητώντας αναθεώρηση του καταλόγου με τις ουσίες
προτεραιότητας εντός δύο ετών από την έναρξη ισχύος της οδηγίας για τα πρότυπα ποιότητας
περιβάλλοντος, το Κοινοβούλιο εξασφάλισε την δυνατότητα επέκτασης του καταλόγου των
τοξικών ουσιών. Παράλληλα, ενισχύθηκε ο στόχος της σταδιακής κατάργησης των εκπομπών
13 επικίνδυνων ουσιών προτεραιότητας εντός 20 ετών. Στη συνέχεια, το 2012 το Κοινοβούλιο
συνέβαλε στην επικαιροποίηση της οδηγίας με την προσθήκη νέων ουσιών προτεραιότητας.
Στην έκθεση του 2012 σχετικά με την εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ για τα ύδατα, το
Κοινοβούλιο ζήτησε να δοθεί μεγαλύτερη έμφαση στην περιφερειακή διάσταση, τόνισε την
ανάγκη για αξιόπιστα δεδομένα, επισήμανε την ανάγκη ενσωμάτωσης των ζητημάτων που
αφορούν τα ύδατα, υποστήριξε μια ολιστική προσέγγιση στην προστασία των υδάτων και
ζήτησε την προώθηση της έρευνας και καινοτομίας στον εν λόγω τομέα. Το Κοινοβούλιο
χαιρέτισε και υποστήριξε το 7ο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον και το προσχέδιο για τα
ύδατα της Ευρώπης.
Τον Σεπτέμβριο του 2015, το Κοινοβούλιο ψήφισε με μεγάλη πλειοψηφία υπέρ μιας
έκθεσης για τη συνέχεια της πρώτης στην ιστορία πρωτοβουλίας πολιτών, «Δικαίωμα στο
νερό» (Right2Water), η οποία ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει νομοθεσία για την
εφαρμογή του ανθρώπινου δικαιώματος στο νερό και στην αποχέτευση όπως αναγνωρίζεται
από τα Ηνωμένα Έθνη. Συγκεκριμένα, η πρωτοβουλία παροτρύνει τα θεσμικά όργανα και τα
κράτη μέλη της ΕΕ να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι πολίτες απολαύουν του δικαιώματος στο
νερό και την αποχέτευση, ότι η παροχή νερού και η διαχείριση των υδάτινων πόρων δεν
υπόκεινται σε κανόνες εσωτερικής αγοράς και ότι οι υπηρεσίες ύδρευσης εξαιρούνται από
μέτρα ελευθέρωσης. Με το ψήφισμά του στις 8 Σεπτεμβρίου 2015[1], το Κοινοβούλιο κάλεσε
την Επιτροπή να καταθέσει νομοθετικές προτάσεις και, εάν είναι σκόπιμο, αναθεώρηση της
ΟΠΥ, οι οποίες θα αναγνωρίζουν την καθολική πρόσβαση και το ανθρώπινο δικαίωμα στο νερό.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Κείμενα που εγκρίθηκαν, P8_TA(2015)0294.

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=P8_TA(2015)0294
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