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SKYDD OCH FÖRVALTNING AV VATTENRESURSER

Vatten är en grundförutsättning för människors, djurs och växters liv och utgör en
oumbärlig ekonomisk resurs. Skyddet och förvaltningen av vatten sträcker sig över
nationsgränserna. När ramdirektivet för vatten antogs 2000 ändrades EU:s lagstiftning
på vattenområdet. Direktivet tog ett helhetsgrepp på förvaltningen och skyddet av
yt- och grundvatten, med fokus på avrinningsområden. Ramdirektivet kompletteras av
internationella överenskommelser och rättsakter rörande vattenmängder, vattenkvalitet och
vattenföroreningar.

RÄTTSLIG GRUND

Artiklarna 191 till 193 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt (EUF-fördraget).

RESULTAT

A. Ramdirektivet om vatten
I och med att antagandet av ramdirektivet för vatten (2000/60/EG) genomgick EU:s
vattenpolitik en omstrukturering. Målet med ramdirektivet är att utarbeta en ram för skydd
av inlandsvatten, vatten i övergångszoner, kustvatten och grundvatten för att förebygga och
begränsa förorening, främja ett hållbart utnyttjande av vattenresurser, skydda vattenmiljön,
förbättra tillståndet i vattnens ekosystem och mildra konsekvenserna av översvämning och
torka. Alla vatten ska, förutom där särskilda undantag gäller, uppnå en god miljöstatus genom
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt. De fyra genomföranderapporter som har publicerats
hittills (COM(2007)0128, COM(2009)0156, COM(2012)0670 och COM(2015)0120) visar att
även om avsevärda framsteg har gjorts för att nå denna målsättning, kommer dess slutliga
framgång att vara beroende av medlemsstaternas ambitioner och av ett korrekt genomförande av
deras planer för 2015, som ska kunna gå att mäta. År 2007 införde kommissionen WISE (Water
Information System for Europe – ett vatteninformationssystem för Europa), ett instrument
för insamling och utbyte av information och uppgifter på EU-nivå och för övervakning av
föroreningar som släppts ut i ytvatten eller i vattenmiljön.
Det återstår dock hinder för att uppnå ett bättre skydd av Europas vattenresurser. Dessa kartläggs
i kommissionens meddelande av den 18 juli 2007 om problemet med vattenbrist och torka
i EU (COM(2007)0414). År 2012 lanserade kommissionen ”Strategi för att skydda Europas
vattenresurser” (COM(2012)0673), vars syfte är att tillförsäkra att det finns vatten av tillräckligt
god kvalitet för alla legitima användningsändamål genom att förbättra genomförandet av EU:s
nuvarande vattenpolitik, integrera vattenpolitikens målsättningar i andra politikområden och
täppa till luckor i den befintliga ramen. I fråga om den sista punkten föreskriver strategin att
medlemsstaterna ska inrätta vattenkonton och vatteneffektivitetsmål samt att det ska tas fram
EU-standarder för återanvändning av vatten.

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/en/ALL/;jsessionid=589WT7TXG16gLrjW1tqrG1G7JkvspnWyxc4sv4GvyXr1g18dTQf2!741916706?uri=CELEX:32000L0060
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2007)0128
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2009)0156
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52012DC0670:EN:NOT
http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?reference=COM_COM(2015)0120
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0414:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2012:0673:FIN:EN:PDF
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1. Grundvatten. Eftersom grundvattnet står för 75 procent av dricksvattnet i EU
utgör föroreningar från industrier, soptippar och jordbruket en allvarlig hälsorisk.
Ramdirektivet om vatten bidrar till skyddet av grundvattnet från all kontaminering och
föreskriver inrättande av nätverk för grundvattenövervakning. I direktiv 2006/118/EG
om skydd för grundvatten fastställs särskilda kriterier för bedömningen av god kemisk
grundvattenstatus, liksom för identifiering av betydande och ihållande uppåtgående trender
och för fastställande av utgångspunkter för att motverka trender. Alla gränsvärden för
föroreningar fastställs däremot av medlemsstaterna, förutom gränsvärdena för nitrater och
bekämpningsmedel, vilka anges i särskild EU-lagstiftning.

2. Dricksvatten. I rådets direktiv 98/83/EG fastställs de grundläggande kvalitetsnormerna
för dricksvatten. Enligt direktivet ska medlemsstaterna regelbundet kontrollera
dricksvattenkvaliteten på provtagningsplatser och utarbeta kontrollprogram.
Medlemsstaterna kan även låta ytterligare krav ingå som specifikt gäller deras territorium,
men bara om det leder till fastställande av högre normer. Enligt direktivet måste
också konsumenterna informeras regelbundet. Dessutom måste kvaliteten på dricksvattnet
rapporteras till kommissionen vart tredje år. År 2013 antogs rådets direktiv 2013/51/
Euratom om fastställande av krav avseende skydd av allmänhetens hälsa mot radioaktiva
ämnen i dricksvatten, för att anpassa de befintliga bestämmelserna till Euratomfördraget.

3. Badvatten. I februari 2006 antog kommissionen direktiv 2006/7/EG (badvattendirektivet), )
i syfte att förbättra skyddet av folkhälsan och miljön genom att fastställa bestämmelser
om kontroll och klassificering av badvatten (i fyra olika kategorier), vilket integrerats
i ramdirektivet om vatten. Det innehåller också bestämmelser om allmänhetens rätt till
utförlig information, vilket ledde till att kommissionen 2011 antog ett beslut om inrättandet
av en symbol för information till allmänheten om badvattnets klassificering samt badförbud
eller avrådan från bad (2011/321/EU). Kommissionen och Europeiska miljöbyrån (EEA)
publicerar varje år en sammanfattande rapport om kvaliteten på badvattnet.

4. Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Direktiv 91/271/EEG (ändrat genom direktiv
98/15/EG) om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse har som syfte att skydda miljön
från skadlig inverkan till följd av utsläpp av avloppsvatten från tätbebyggelse och från
industri. I direktivet fastställs miniminormer och tidsplaner för hopsamling, rening och
utsläpp av avloppsvatten från tätorter, kontroller av bortskaffande av kloakslam och en
utfasning av utsläpp av kloakslam i havet. I den åttonde genomföranderapporten för
direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse från 2016 konstaterades att
man hade uppnått höga efterlevnadsnivåer inom EU-15. Det återstår stora skillnader
i efterlevnadsnivån inom EU-13, särskilt i fråga om rening. Förstärkta åtgärder och
investeringar behövs för att full efterlevnad ska uppnås inom en rimlig tid. I det sjunde
miljöhandlingsprogrammet och strategin för att skydda Europas vattenresurser understryks
vikten av hopsamling och behandling av avloppsvatten från tätbebyggelse.

5. Strategier mot kemisk förorening av ytvatten. Lagstiftningen från 1970- och 1980-talen
om åtgärder mot kemisk förorening av ytvatten löpte ut i slutet av 2012 och ersattes
av bestämmelserna i ramdirektivet om vatten. Enligt dessa måste en förteckning över
prioriterade ämnen som utgör en betydande risk för eller via vattenmiljön på EU-nivå
fastställas, tillsammans med en deluppsättning av prioriterade farliga ämnen. I direktiv
2008/105/EG (direktivet om miljökvalitetsnormer), som ersätter kommissionens beslut
nr 2455/2001/EG, fastställdes gränsvärden för koncentrationer av 33 prioriterade ämnen
och 8 andra förorenande ämnen i ytvatten. Ändringsdirektivet, direktiv 2013/39/EU,
lade till 12 nya ämnen till den existerande förteckningen och införde en skyldighet för

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/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/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
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:348:0084:0097:EN:PDF
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kommissionen att fastställa en ytterligare förteckning över ämnen som ska övervakas i
samtliga medlemsstater (bevakningslista) till stöd för framtida översyner av förteckningen
över prioriterade ämnen.

6. Nitratdirektivet. Skyddet mot att vatten förorenas av nitrater från jordbruket fastställs
i direktiv 91/676/EEG (nitratdirektivet), och förordning (EG) Nr 1882/2003. Enligt
direktivet ska medlemsstaterna vart fjärde år lämna in en rapport till kommissionen
med ingående upplysningar om riktlinjer för god jordbrukssed, utsedda nitratkänsliga
områden, vattenövervakning och en sammanfattning av åtgärdsprogram. Både direktivet
och förordningen har som syfte att skydda dricksvattenförsörjningen och förhindra
skador till följd av övergödning, som också begränsas av förordning (EG) Nr 2004/648
om användningen av fosfater i tvätt- och rengöringsmedel. Även om den senaste
genomföranderapporten (COM(2013)0683) visar att belastningen från jordbruket har
minskat, fastställs fortfarande nitratdirektivet från 2012 i strategin för att skydda Europas
vattenresurser som en av de viktigaste åtgärderna för att uppnå målen i ramdirektivet om
vatten.

Direktiv 2007/60/EG (EU:s översvämningsdirektiv) syftar till att minska och hantera de
risker som översvämningar utgör för människors hälsa, miljön, infrastruktur och egendom.
Enligt direktivet måste medlemsstaterna genomföra preliminära bedömningar för att kartlägga
riskutsatta avrinningsområden och kustområden senast 2011 och därefter utarbeta kartor över
översvämningsrisker och planer för hantering av översvämningsrisker med inriktning på
förebyggande, skydd och beredskap senast 2015. Alla dessa uppgifter måste genomföras i
enlighet med ramdirektivet om vatten och de förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som
fastställs i detta.
B. EU:s kust- och havspolitik
1. Ramdirektivet om en marin strategi. Målen i direktiv 2008/56/EG (ramdirektivet

om en marin strategi) är att nå en god miljöstatus i marina vatten senast 2020,
att skydda och bevara dem och förhindra att de försämras. Detta direktiv är det
första lagstiftningsinstrumentet på EU-nivå som rör skyddet av den marina biologiska
mångfalden. Genom detta direktiv förankras en ekosystemansats i en lagstiftningsram
för förvaltning av mänsklig verksamhet som påverkar den marina miljön, där begreppen
miljöskydd och hållbar användning ingår. I direktivet fastställs europeiska marina
regioner och delregioner inom ramen för de geografiska gränserna enligt regionala
havskonventioner. För att uppnå en god miljöstatus senast 2020 skulle varje medlemsstat
senast 2010 ta fram en strategi för sina marina vatten som ska ses över vart sjätte år.
Kommissionens beslut 2010/477/EU om kriterier och metodstandarder för god miljöstatus
i marina vatten innehåller en rad kriterier och anknutna indikatorer för bedömning av en
god miljöstatus.

2. Havsföroreningar. Till följd av den oljekatastrof som orsakades av fartyget Erikas
förlisning 2000 stärkte EU sin roll när det gäller sjöfartssäkerhet och havsföroreningar
genom att anta förordning (EG) nr 1406/2002 om inrättande av en europeisk
sjösäkerhetsbyrå (Emsa). Syftet med direktiv 2005/35/EG, ändrat genom direktiv
2009/123/EG, om föroreningar förorsakade av fartyg och införandet av sanktioner för
överträdelser, är att se till att de personer som bär ansvar för olagliga utsläpp till
havs av föroreningar omfattas av effektiva och avskräckande sanktioner, som kan vara
straffrättsliga eller administrativa. Utsläpp av förorenande ämnen från fartyg ska betraktas
som ett brott om de skett uppsåtligen eller genom vårdslöshet eller grov oaktsamhet och
leder till allvarlig försämring av vattenkvaliteten.

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
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32010D0477(01)
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://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32009L0123
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3. Integrerad havspolitik. Ramdirektivet om en marin strategi är miljöpelaren i
den övergripande integrerade havspolitiken (COM(2007)0575), som syftar till att
utnyttja havens hela ekonomiska potential utan att miljön skadas. I kommissionens
meddelande ”Blå tillväxt – möjligheter till hållbar tillväxt inom havs- och
sjöfartssektorn” (COM(2012)0494) sammanfattas den integrerade havspolitikens bidrag
till uppnåendet av målen i Europa 2020-strategin.

4. Integrerad förvaltning av kustområden. I EU-rekommendationen 2002/413/EG om
genomförandet av en integrerad förvaltning av kustområden i Europa fastställs de principer
för god kustplanering och förvaltning som medlemsstaterna ska beakta när de utarbetar
sina nationella strategier.

C. Internationella överenskommelser om regionala vattenresurser
I Europa omfattas skyddet av marina vatten av fyra samarbetsramar (regionala
havskonventioner) mellan medlemsstaterna och grannländer med gemensamma vatten:
Osparkonventionen från 1992 (som bygger på de tidigare Oslo- och Pariskonventionerna)
för Nordostatlanten, Helsingforskonventionen (Helcom) från 1992 för Östersjöområdet,
Barcelonakonventionen (UNEP/MAP-handlingsplanen) från 1995 för Medelhavsområdet och
Bukarestkonventionen från 1992 för Svartahavsområdet. EU:s floder skyddas i konventionen
om skydd för och hållbart utnyttjande av Donau från 1996 och 2009 års konvention för skydd
av Rhen. Det interregionala miljösamarbetet inriktat på marina vatten eller avrinningsområden
har lett till att ett flertal makroregionala strategier har inrättats i EU: 2009 års strategi för
Östersjöregionen (den första heltäckande EU-strategin utformad för en makroregion), 2009 års
strategi för Östersjöregionen, 2011 års strategi för Donauregionen, samt den senaste, 2014 års
strategi för området kring Adriatiska havet och Joniska havet.

EUROPAPARLAMENTETS ROLL

Europaparlamentet har ofta tagit initiativ inom området vattenskydd. I januari 2000, efter
oljekatastrofen som orsakades av fartyget Erikas förlisning, efterlyste parlamentet en hållbar
och långsiktig transportpolitik för EU för att förhindra oljekatastrofer i framtiden. När det gäller
havspolitiken har parlamentet betonat betydelsen av biologisk mångfald, miljöinnovationer,
klimatförändringarnas följder för haven och målsättningen att uppnå god ekologisk status.
I juni 2008 stödde parlamentet med stor majoritet nya EU-regler om vattenkvalitet. Genom
kravet på en översyn av förteckningen över prioriterade ämnen inom två år efter ikraftträdandet
av direktivet om miljökvalitetsnormer för vatten har parlamentet sett till att förteckningen
med giftiga ämnen kan utökas. Europaparlamentet har dessutom stärkt målet om att helt och
hållet fasa ut 13 prioriterade farliga ämnen inom 20 år. År 2012 bidrog parlamentet också
till att uppdatera direktivet genom att lägga till nya prioriterade ämnen. I sitt betänkande
från 2012 om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning efterlyste parlamentet att större vikt
skulle läggas vid den regionala dimensionen, underströk behovet av tillförlitliga uppgifter,
framhöll behovet av att integrera vattenfrågan i alla politikområden, stödde ett helhetsgrepp på
vattenskyddet och förespråkade främjande av forskning och innovation på området. Parlamentet
välkomnade och stödde det sjunde miljöhandlingsprogrammet och strategin för att skydda
Europas vattenresurser.
I september 2015 stödde parlamentet med stor majoritet en uppföljningsrapport om det allra
första medborgarinitiativet på området, Right2Water. I detta initiativ uppmanas kommissionen
att lägga fram lagstiftning om genomförande av den mänskliga rätten till vattenförsörjning
och sanitär infrastruktur, som erkänns av FN. Särskilt uppmanas EU-institutionerna och
medlemsstaterna med kraft att inom ramen för detta initiativ se till att alla medborgare kan

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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åtnjuta rätten till vatten och sanitära anläggningar, att vattenförsörjningen och förvaltningen
av vattenresurserna inte omfattas av inremarknadsbestämmelser och att vattentjänster undantas
från liberaliseringsåtgärderna. I sin resolution av den 8 september 2015[1] uppmanade
Europaparlamentet kommissionen att lägga fram lagstiftningsförslag och i lämpliga fall en
översyn av ramdirektivet för vatten, där man erkänner universell tillgång till vatten och den
mänskliga rätten till vatten.
Dagmara Stoerring
11/2017

[1]Antagna texter, P8_TA(2015)0294.

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