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B9-0000/2020 

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelse af EU's vandlovgivning 

(2020/2613(RSP)) 

Europa-Parlamentet, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af 
en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vandrammedirektivet)1, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF om beskyttelse af 
grundvandet mod forurening og forringelse (grundvandsdirektivet) 2, 

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF 2008 om 
miljøkvalitetskrav inden for vandpolitikken, om ændring og senere ophævelse af Rådets 

direktiv 82/176/EØF, 83/513/EØF, 84/156/EØF, 84/491/EØF og 86/280/EØF og om 
ændring af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF (direktivet om 
miljøkvalitetskrav)3, 

– der henviser til direktiv 2007/60/EF om vurdering og styring af risikoen for 

oversvømmelser (oversvømmelsesdirektivet)4, 

– der henviser til Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand5, 

– der henviser til kvalitetskontrollen af vandrammedirektivet og 

oversvømmelsesdirektivet6, 

– der henviser til evalueringen af direktivet om rensning af byspildevand7, 

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav til 
genbrug af vand8, 

 der henviser til Kommissionens forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om 
kvaliteten af drikkevand (omarbejdet)9, 

– der henviser til sin beslutning af 28. november 2019 om klima- og miljøkrisen10, 

– der henviser til Det Europæiske Miljøagenturs sammenfattende rapport "The European 

environment – state and outlook 2020: Knowledge for transition to a sustainable 

                                              
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1-73. 
2 EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19-31. 
3 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84-97. 
4 EUT L 288 af 6.11.2008, s. 27-34. 
5 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40-52. 
6 SWD (2019)439 og sammendrag i SWD (2019)440.  
7 SWD (2019)700 og sammendrag i SWD (2019)701.  
8 I øjeblikket til godkendelse på plenarforsamlingen. 
9 COM(2018)0753 af 1.2.2018. 
10 2019/2930(RSP) 
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Europe"11, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Det Europæiske Råd, 

Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om "Den 
europæiske grønne pagt"12, 

– der henviser til EU's biodiversitetsstrategi frem til 203013, 

– der henviser til EU's "Fra jord til bord"-strategi14, 

– der henviser til det syvende miljøhandlingsprogram15, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse om en investeringsplan for et bæredygtigt 
Europa16, 

– der henviser til Kommissionens meddelelse "En ny handlingsplan for den cirkulære 

økonomi – For et renere og mere konkurrencedygtigt Europa" af 11. marts 202017, 

– der henviser til meddelelsen "Et vigtigt øjeblik for Europa: Genopretning og forberedelser 
til den næste generation"18,  

– der henviser til meddelelsen om EU's strategiske tilgang til lægemidler i miljøet af 11. 

marts 201919, 

– der henviser til Kommissionens og OECD's fælles undersøgelse om finansiering af 
vandforsyning, sanitet og oversvømmelser – Udfordringer i EU's medlemsstater og 
politikvalg i maj 202020, 

– der henviser til FN's mål for bæredygtig udvikling og navnlig mål 6 om bæredygtig 
udvikling om rent vand og sanitet21, 

– der henviser til IPBES-rapporten af maj 2019 om en global vurdering af biodiversitet og 

                                              
11 findes på https://www.eea.europa.eu/publications/soer-2020 
12 COM(2019) 640 
13 COM(2020) 380 
14 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget om det globale Europa og et stærkere partnerskab for øget markedsadgang for EU's 
eksportører, COM(2020)0381 af 20.5.2020. 
15 Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1386/2013/EU af 20. november 2013 om et generelt EU-
miljøhandlingsprogram frem til 2020 "Et godt liv i en ressourcebegrænset verden", EUT L 354 af 28.12.2013, s. 

171-200. 
16 Meddelelse fra Kommissionen til Europa-Parlamentet, Rådet, Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg 
og Regionsudvalget: Investeringsplan for et bæredygtigt Europa, Investeringsplan for den europæiske grønne 

pagt, COM(2020)0021 af 14.1.2020. 
17 COM(2020) 98  
18 COM(2020) 456 
19 COM (2019) 128 
20 findes på: http://www.oecd.org/environment/financing-water-supply-sanitation-and-flood-protection-

6893cdac-en.htm 
21 indgår i FN-resolution 70/1 vedtaget af FN's Generalforsamling den 25. september 2015 "Ændring af vores 
samfund: 2030-dagsorden for bæredygtig udvikling". 
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økosystemtjenester22, 

– der henviser til det europæiske borgerinitiativ "Right2Water"23, 

– der henviser til Regionsudvalgets udtalelse af [1. juli 2020] om kvalitetskontrol af 
vandrammedirektivet, grundvandsdirektivet, direktivet om miljøkvalitetskrav og 
oversvømmelsesdirektivet24, 

– der henviser til udtalelse fra Det Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg af 12. 

december 2018 "Forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om mindstekrav 
til genbrug af vand (rullende program)"25, 

– der henviser til forretningsordenens artikel 136, stk. 5, og artikel 132, stk. 2, 

– der henviser til mundtlige forespørgsler til Rådet og Kommissionen om gennemførelsen 

af EU's vandlovgivning26, 

– der henviser til forslag til beslutning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, 

A. der henviser til, at vand er et ufravigeligt offentligt gode, som er afgørende for livet, og 

at vandforvaltning spiller en afgørende rolle i bevarelsen af EU's økosystemtjenester samt 
i ressourceforbruget og den økonomiske produktion; der henviser til, at Europa er nødt til 
at finde effektive løsninger på de nuværende udfordringer på vandområdet og forvalte de 
eksisterende vandressourcer effektivt, da de har direkte indvirkning på menneskers 

sundhed, energiproduktion, landbrug og fødevaresikkerhed; 

B. der henviser til, at vandrammedirektivet indførte en ramme for beskyttelse af 110 000 
overfladevandområder i EU med henblik på at opnå "god økologisk og kemisk tilstand" 
inden 2015; der henviser til, at kvalitetskontrollen afslørede alvorlige mangler i 

gennemførelsen af EU's vandlovgivning, og god status sandsynligvis ikke kan opnås 
inden 2027-fristen; 

C. der henviser til, at der kun er opnået god kemisk tilstand for 38 % af overfladevandet, og 
at kun 40 % er i god økologisk eller potentiel tilstand; 

D. der henviser til, at vandrammedirektivets effektivitet afhænger af medlemsstaternes 
gennemførelse heraf; 

E. der henviser til, at vandindvinding lægger et stort pres på EU's farvande; der henviser til, 
at omkring en fjerdedel af det vand, der udledes fra naturen i EU, anvendes til landbrug; 

der henviser til, at der blev opnået enighed om den nye forordning om genbrug af vand, 

                                              
22 Den globale rapport om vurdering af biodiversitet og økosystemydelser fra Den Mellemstatslige 
Videnspolitikplatform vedrørende Biodiversitet og Økosystemydelser (IPBES), findes på 

https://ipbes.net/global-assessment 
23 www.right2water.eu  
24 https://cor.europa.eu/da/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020  
25 EUT C 110 af 22.3.2019, s. 94-98. 
26 O [000XXX/YYY] og O [000XXX/YYY] 

http://www.right2water.eu/
https://cor.europa.eu/da/our-work/Pages/OpinionTimeline.aspx?opId=CDR-541-2020
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som vil gøre det lettere at anvende renset byspildevand til kunstvanding i landbruget; 

F. der henviser til, at den vigtigste kilde til vandforurening i EU er udledning af ubehandlet 

eller utilstrækkeligt behandlet by- og/eller industrispildevand; der henviser til, at den 
vigtigste diffuse kilde til vandforurening er landbruget og omfatter udledning af 
næringsstoffer, pesticider og andre forurenende stoffer; 

G. der henviser til, at det er af afgørende betydning at tackle kemisk forurening af overflade - 

og grundvand, hvor det er muligt, ved kilden som den mest omkostningseffekt ive 
foranstaltning; 

H. der henviser til, at kvalitetskontrollen viste, at vandrammedirektivet "er tilstrækkelig 
præskriptiv med hensyn til det pres, der skal håndteres, og at den alligevel er fleksibel 

nok til at styrke dens gennemførelse i det nødvendige omfang med hensyn til nye 
udfordringer, der ikke er nævnt i direktivet, såsom klimaforandringer, vandknaphed og 
forurenende stoffer, der giver anledning til stigende bekymring"; 

I. der henviser til, at ferskvandsbiodiversiteten er truet i Europa; der henviser til, at sunde 

og modstandsdygtige ferskvandsøkosystemer er bedre i stand til at afbøde virkningerne 
af og tilpasse sig klimaforandringerne; 

J. der henviser til, at en tredjedel af de europæiske lande lider af vandknaphed, dvs. at de 
årligt har under 5000 m3 vand pr. indbygger27; 

K. der henviser til, at vand er et essentielt element i fødevarekredsløbet; der henviser til, at 
god kvalitet af grundvand og overfladevand er nødvendigt for at opnå et retfærdigt, sundt 
og miljøvenligt fødevaresystem som beskrevet i Fra jord til bord-strategien; 

L. der henviser til, at der i øjeblikket findes over 21 000 vandkraftværker i Europa; der 

henviser til, at der ikke er foretaget nogen omfattende EU-foranstaltninger til fjernelse af 
dæmninger; 

M. der henviser til, at direktivet om rensning af byspildevand var effektivt med hensyn til at 
reducere forureningen til vandområder ved at reducere mængden af biokemisk iltforbrug, 

kvælstof og fosfor i renset spildevand i hele EU; 

1. glæder sig over vandrammedirektivets succes med hensyn til at etablere en passende 
forvaltningsramme for integreret vandforvaltning og bremse forringelsen af 
vandkvaliteten; 

2. glæder sig over Kommissionens vurdering af, at vandrammedirektivet er egnet til 
formålet, men at implementeringen af det skal forbedres og fremskyndes; 

3. beklager, at målene for vandrammedirektivet stadig ikke nås, hovedsagelig på grund af 
utilstrækkelig finansiering, ekstrem langsom implementering, utilstrækkelig 

håndhævelse og udbredt anvendelse af direktivets undtagelser, at integreringen af 
miljømål i sektorpolitikker har været utilstrækkelige og at halvdelen af EU's vandområder 

                                              
27 https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html 
 

https://www.eea.europa.eu/publications/92-9167-025-1/page003.html
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stadig ikke er i god stand; 

4. bemærker, at klimaforandringer kan have en betydelig negativ indvirkning på 

ferskvandskilder for så vidt angår tørke, der fører til udarmet flodstrømme og højere 
koncentrationer af forurenende stoffer, og kraftige regnskyl, der fører til øget afstrømning 
i byer og landbrug; understreger, at stigende temperaturer fører til øget vandstress, der 
påvirker flere økonomiske sektorer; understreger, at vandøkosystemers 

modstandsdygtighed, oversvømmelser og vandknaphed bør tages behørigt i betragtning i 
EU's kommende klimatilpasningsstrategi; 

5. bemærker, at der er plads til forbedring på kemikalieområdet; opfordrer Kommissionen 
til at ajourføre de relevante stoffer i bilagene til vandrammedirektivet; anbefaler, at der 

udarbejdes nye retningslinjer for bedre overvågningsmetoder for kemiske blandinger; 

6. bemærker, at "one-out-all-out"-princippet bør fastholdes i dets fulde udstrækning, men at 
det udgør et problem i formidlingen af de fremskridt, der gøres med hensyn til 
individuelle parametre; opfordrer til supplerende rapporteringsmetodologier (f.eks. 

afstand til mål); fremhæver betydningen af gennemsigtighed og tilvejebringelse af 
omfattende oplysninger til offentligheden om vandkvaliteten i EU; 

7. beklager anvendelsen af undtagelser vedrørende mere end halvdelen af Europas 
vandområder, og kun med begrænsede begrundelser; opfordrer til en ajourføring af 

vejledningsdokumenter for brug undtagelser med henblik på at reducere denne praksis; 

8. beklager, at princippet for omkostningsdækning, der skal sikre, at alle vandbrugere har 
en virkningsfuld og forholdsmæssig finansiel deltagelse, fortsat slet ikke eller kun i 
begrænset omfang efterleves i indtil flere medlemsstater; opfordrer medlemsstaterne til 

at overveje og gennemføre passende prissætningspolitikker for vand og fuldt ud anvende 
princippet om omkostningsdækning i overensstemmelse med vandrammedirektivet; 
understreger imidlertid, at alle borgere bør have økonomisk overkommelig adgang til 
vand; 

9. understreger betydningen af yderligere at tage hånd om eutrofiering af både ferskvand og 
saltvand forårsaget af kvælstof og fosfor fra spildevand og andre kilder, herunder fra 
landbruget; 

10. bemærker, at vandkraftanlæg udgør den største andel af vedvarende energi i EU, men 

påpeger dog, at opførelsen af dæmninger kan have en negativ indvirkning på levesteder, 
og at vandrammedirektivet pålægger strenge kriterier for beskyttelse af 
hydromorfologiske forhold; opfordrer til, at der foretages en nøje vurdering af 
virkningerne af de deraf følgende ændringer af vandkvaliteten og økosystemerne; 

11. bemærker, at overgangen fra vejgodstransport til indre vandveje bør gå hånd i hånd med 
støtte til bæredygtige, alternative brændstoffer og teknologi til sejlads på indre vandveje 
for at reducere drivhusgasemissionerne og for at undgå forringelse af vandkvaliteten; 

12. glæder sig over, at direktivet om rensning af byspildevand har medført en reduktion af 

belastningen og dermed bidrager til forbedring af vandkvaliteten; beklager imidlertid, at 
evalueringen af direktivet ikke analyserer effektiviteten af udledninger af 
industrispildevand til kloaknet og rensningsanlæg for byspildevand; 
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13. bemærker, at direktivet ikke i tilstrækkelig grad afspejler problemerne med overløb og 
afstrømning i byområder, individuelle systemer og mindre bymæssige bebyggelser; 

14. opfordrer medlemsstaterne til at opnå fuld overensstemmelse med vandrammedirektivet 
snarest muligt og under alle omstændigheder senest i 2027; 

15. opfordrer Kommissionen til at støtte medlemsstaterne i gennemførelsen af 
vanddirektiverne med teknisk bistand og passende uddannelse ved at formidle god praksis 

og ekspertise; 

16. opfordrer Kommissionen til at træffe strenge og hurtige foranstaltninger til at forfølge 
overtrædelser af medlemsstaterne for at sikre, at alle medlemsstater overholder 
vandrammedirektivet fuldt ud så hurtigt som muligt og senest i 2027; opfordrer 

indtrængende Kommissionen til at indlede traktatbrudsprocedurer vedrørende systemisk 
overtrædelse af vandlovgivningen; 

17. understreger behovet for at tilpasse den fælles landbrugspolitik til vandrammedirektivet 
med hensyn til behovet for øget vandbeskyttelse i landbruget; glæder sig over, at 

forbedring af næringsstofforvaltningen er et af målene i de strategiske planer for den 
fælles landbrugspolitik og i biodiversitetsstrategien; 

18. opfordrer indtrængende Kommissionen til at rationalisere og forbedre tilsynssystemer for 
vandkvalitet ved bl.a. at indsamle data om pesticidrester og metabolitter i vandområder i 

Europa; 

19. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udvikle strategier for 
tørkeforvaltning som led i vandområdeplaner og risikostyringsplaner for 
oversvømmelser; 

 
20. foreslår, at der tages skridt til at håndtere tørke ved projekter, hvor nedlagte stenbrud 

omdannes til bassiner til regnvandsopsamling og inddæmning af oversvømmelser; 
tilskynder til forskning og investeringer i denne henseende; 

21. opfordrer medlemsstaterne til at indkredse og erhverve de fornødne midler og intensivere 
bestræbelserne på at bevare og geninvestere i eksisterende infrastrukturer, der ikke kan 
have skadelig virkning for miljø eller folkesundhed; understreger behovet for at yde 
finansiel støtte til innovative metoder og naturbaserede løsninger; 

22. tilskynder til en bedre indarbejdelse af direktivet om risikostyring i forbindelse med 
oversvømmelser i politikker om prioritering af naturbaserede løsninger og om tilpasning 
af finansieringsstrømmene i overensstemmelse hermed; 

23. opfordrer til en øget indsats på EU-plan og i medlemsstaterne for at tackle forurenende 

stoffer, der giver anledning til stigende bekymring, såsom mikroplast og lægemidler; 

24. opfordrer til at forbedre inddragelsen af offentligheden, oplysningskampagner og 
undervisning samt til at stimulere tværsektoriel dialog; 

25. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 


