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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om gennemførelse af EU's vandlovgivning før en nødvendig overordnet tilgang til de 
europæiske udfordringer angående vand
(2011/2297(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 
om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger1

(vandrammedirektivet);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 
om beskyttelse af grundvandet mod forurening og forringelse2 (grundvandsdirektivet);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/105/EF 
af 16. december 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/EF3

(direktivet om miljøkvalitetskrav);

– der henviser til Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af 
byspildevand4;

– der henviser til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand 
mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget5 (nitratdirektivet);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23. oktober 2007 
om vurdering og styring af risikoen for oversvømmelser6 (oversvømmelsesdirektivet);

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 1907/2006 
af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH), om oprettelse af et europæisk kemikalieagentur og om ændring 
af direktiv 1999/45/EF og ophævelse af Rådets forordning (EØF) nr. 793/93 og 
Kommissionens forordning (EF) nr. 1488/94 samt Rådets direktiv 76/769/EØF og 
Kommissionens direktiv 91/155/EØF, 93/67/EØF, 93/105/EF og 2000/21/EF7 (REACH-
forordningen);

– der henviser til Kommissionens kommende "Blueprint to safeguard Europe's water 
resources";

– der henviser til det kommende europæiske innovationspartnerskab om vand;
                                               
1 EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 EUT L 372 af 27.12.2006, s. 19.
3 EUT L 348 af 24.12.2008, s. 84.
4 EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
5 EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1.
6 EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27.
7 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.



PE486.108v01-00 4/10 PR\897389DA.doc

DA

– der henviser til sin beslutning af 15. marts 2012 om det sjette verdensvandforum i 
Marseille den 12.-17. marts 20121;

– der henviser til sin beslutning af 9. oktober 2008 om indsatsen mod vandknaphed og tørke 
i Den Europæiske Union2;

– der henviser til forretningsordenens artikel 48;

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udvalget om Industri, Forskning og Energi og Udvalget for Andragender 
(A7-0000/2012);

A. der henviser til, at vandrammedirektivet opstillede en ramme for beskyttelse og 
genopretning af rent vand i EU og for bæredygtig anvendelse heraf på lang sigt, men 
revisionen af de vandområdeplaner, som medlemsstaterne har udarbejdet i henhold til 
direktivet, viser, at en lang række vandområder i EU ikke vil opnå "god tilstand" 
inden 2015 som følge af såvel allerede eksisterende som nye udfordringer;

B. der henviser til, at vand er en forudsætning for liv, og at god vandforvaltning spiller en 
afgørende rolle for bevaring af verdens naturkapital og økosystemfunktioner samt for alle 
aspekter af ressourceanvendelse og økonomisk produktion;

C. der henviser til, at Europa kun indvinder ca. 13 % af den samlede tilgængelige mængde 
vand, men at vandressourcerne er yderst ujævnt fordelt mellem de europæiske regioner;

D. der henviser til, at vandanvendelsen ofte ikke er bæredygtig som følge af ineffektive 
fremgangsmåder, der medfører vandspild, at vandinfrastruktursystemerne ofte er 
forældede, og at der mangler oplysninger om den faktiske effektivitet og det faktiske 
spild;

Gennemførelse af EU's vandlovgivning: gode og dårlige resultater

1. erkender, at vandrammedirektivet udgør et solidt og ambitiøst lovgivningsmæssigt 
udgangspunkt for den langsigtede vandforvaltning i EU; glæder sig over de senere års 
kvalitative forbedring af europæisk vand og spildevandsrensning; påpeger imidlertid, at 
gennemførelsen har været langsom og uregelmæssig i de forskellige medlemsstater og 
regioner, og at der stadig er adskillige udfordringer, der skal overvindes, hvis man vil 
opnå "god tilstand" for alt europæisk vand;

2. understreger, at selv om der primært bør fokuseres på at gennemføre den eksisterende 
lovgivning, er der specifikke huller, der skal lukkes med ny lovgivning;

3. glæder sig over Kommissionens kommende "Blueprint to safeguard Europe's water 
resources", som er EU's politiske svar på de nuværende og fremtidige udfordringer 
angående vand, og som har til formål at sikre tilstrækkelig adgang til vand af god kvalitet 
for bæredygtig og ligelig vandanvendelse inden 2050;

                                               
1 Vedtagne tekster P7_TA(2012)0091.
2 EUT C 9E af 15.1.2010, s. 33.
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4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at gøre en beslutsom indsats for at bringe 
medlemsstaternes overtrædelse af EU-vandlovgivningen til ophør; opfordrer på samme tid 
til, at der udarbejdes omfattende retningslinjer og effektive instrumenter, som stilles til 
rådighed for at fremme kapacitetsopbygning, sikre lige vilkår og hjælpe medlemsstaterne 
med at opnå bedre overensstemmelse i de kommende faser af gennemførelsen af EU's 
vandpolitik med henblik på at indfri de vandpolitiske løfter;

Vand og ressourceeffektivitet

5. lægger vægt på sammenhængen mellem energiproduktion, energieffektivitet og 
vandsikkerhed; påpeger, at der skal gøres en ekstra indsats på europæisk plan for at sikre, 
at den stigende energiefterspørgsel ikke sætter vandsikkerheden over styr; understreger, at 
vandanvendelsen bør tages i betragtning i forbindelse med vurderingen af 
bæredygtigheden af traditionelle energikilder såvel som energikilder med lavt CO2-udslip, 
herunder især biobrændstoffer; 

6. understreger, at effektiviteten og bæredygtigheden af vandanvendelsen inden for 
landbruget kan forbedres ved at indføre innovative teknologier og fremgangsmåder;

7. understreger, at en miljøvenlig og økonomisk forsvarlig politik for vandsanitet og 
håndtering af spildevand bør tackle forureningen ved kilden, inden alle de forurenende 
stoffer føres videre til bekostelig "end of pipe-rensning"; 

8. opfordrer til, at EU's vandlovgivning ajourføres, så den tager højde for teknologiske 
fremskridt i forbindelse med genanvendelse og genbrug af vand med henblik på at 
muliggøre omkostnings- og energieffektiv genanvendelse af renset spildevand til 
kunstvanding og genanvendelse af gråvand i husholdningerne; opfordrer til, at der 
iværksættes foranstaltninger med henblik på korrekt overvågning af den kemiske og 
biologiske kvalitet af det rensede vand; 

9. understreger betydningen af miljøvenligt design, vandspareanordninger og måling af 
vandeffektiviteten i offentlige vandsystemer og industrien;

Vand og økosystemer

10. bemærker, at vand er i centrum for de fleste økosystemfunktioner, og understreger 
betydningen af korrekt vandforvaltning for at nå biodiversitetsmålene; opmuntrer til 
foranstaltninger til genplantning af skove og genopretning af vådområder i forbindelse 
med forvaltningen af vandressourcer; opfordrer til, at vandrammedirektivets målsætninger 
afstemmes bedre med Natura 2000; 

11. understreger, at vand er særlig sårbart over for virkningerne af klimaændringer, hvilket 
kan føre til et fald i mængden og kvaliteten af det vand, navnlig drikkevand, der er til 
rådighed, samt til en stigning i hyppigheden og intensiteten af oversvømmelser og tørke; 
opfordrer til, at der vedtages politikker for tilpasning til og afhjælpning af 
klimaændringerne med henblik på at tage behørigt hensyn til indvirkningerne på 
vandressourcerne; fremhæver vigtigheden af risikoforebyggelse og strategier til 
afhjælpning og imødegåelse af klimaændringer for at forhindre vandrelaterede ekstreme 
fænomener; 
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12. påpeger, at integreret forvaltning af vandressourcerne og fysisk planlægning på 
vandområdeniveau bør tage højde for vandafhængige økonomiske aktiviteter og alle 
brugernes vandbehov samt behovet for en holistisk tilgang til vandknaphed og bør sikre 
bæredygtigheden af menneskets aktiviteter med vand; 

Viden og innovation

13. anerkender, at EU's rammepolitik har gjort det muligt at indsamle mindre fragmenterede 
data om vand samt at sikre bedre overvågning; bemærker imidlertid manglen på pålidelige 
data om vandmængden, f.eks. vedrørende indvinding og udsivende mængder; opfordrer 
Kommissionen til i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur at udarbejde et nyt sæt 
pålidelige indikatorer for vandbudgetter; understreger, at videngrundlaget bør omfatte 
begrebet "miljøstrømme" og tage højde for de økosystemfunktioner, der forsynes med 
vand;

14. opfordrer Kommissionen, medlemsstaterne og de relevante interessenter til at støtte det 
europæiske innovationspartnerskab om vand som et effektivt instrument til at koncentrere 
indsatsen omkring verdensførende forskning og innovation og til at nedbryde de barrierer, 
der forhindrer hurtig overførsel af viden, bedste tilgængelige teknikker og teknologiske 
gennembrud til markedet;

Integrering af vandaspektet

15. understreger behovet for bedre sammenhæng og bedre integrering af de vandrelaterede 
målsætninger i lovgivningen på EU-, nationalt og regionalt plan; opfordrer til, at der tages 
hensyn til en fuldstændig evaluering af virkningerne på vandressourcerne i forbindelse 
med opstilling af rammerne for den fælles landbrugspolitik og samhørighedspolitikken 
med henblik på at opnå en tematisk koncentration af de tilgængelige midler omkring 
vandrelaterede spørgsmål og integrere vandspørgsmålet i alle politikområder; 

Vand og økonomi 

16. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre anvendelsen af principperne om, 
at forureneren og brugeren betaler, ved hjælp af gennemsigtige afgiftsordninger, der har til 
formål at opnå fuld dækning af omkostningerne; understreger imidlertid, at der skal tages 
sociale hensyn i forbindelse med fastsættelsen af afgifter på vand til privat brug; 
understreger, at vandafgifterne skal afspejle den med spildevandsrensningen forbundne 
miljøvirkning, og opfordrer Kommissionen til at sikre en passende finansiering af 
spildevandsrensningsanlæg; 

Vand og samfund

17. opfordrer Kommissionen til at stimulere den tværsektorielle dialog og fremme deltagelsen 
af lokalsamfund og interessenter på alle niveauer i udarbejdelsen af vandpolitikken; 
fremhæver betydningen af effektiv styring på flere niveauer i forbindelse med vand, 
vandforvaltning og udveksling af bedste praksis; 

18. opfordrer til en skærpelse af den offentlige bevidsthed om vandspørgsmål med henblik på 
at skabe en bedre forståelse af sammenhængen mellem vand, sanitet, hygiejne, sundhed, 
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fødevaresikkerhed og katastrofeforebyggelse blandt forbrugere, sundhedsaktører og 
politiske og andre beslutningstagere; understreger, at regionale og lokale myndigheder og 
civilsamfundets organisationer spiller en fremtrædende rolle i oplysningskampagner og 
uddannelsesaktiviteter; 

Vand og verden

19. glæder sig over den tidlige opfyldelse af FN's 2015-mål for rent drikkevand; opfordrer 
Kommissionen og medlemsstaterne til at gøre en forstærket indsats for at opfylde 2015-
målene om basal sanitet og tage hensyn til relevante resultater fra Rio+20-konferencen om 
bæredygtig udvikling;

20. opfordrer de lokale myndigheder til at afsætte en del af de afgifter på vandforsyning og 
sanitetsydelser, som brugerne betaler, til decentraliserede samarbejdsforanstaltninger; 
henleder opmærksomheden på en række medlemsstaters princip om "1 % solidaritet" på 
vandområdet som et eksempel, der kunne fremmes;

°
° °

21. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen og til 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter.
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BEGRUNDELSE

Vand er en forudsætning for liv. Det er afgørende at forvalte det på bæredygtig vis for at 
sikre, at alle økosystemer tilføres en tilstrækkelig mængde vand af god kvalitet, så de kan 
fungere korrekt og yde et væsentligt bidrag til fødevaresikkerheden, vores sundhed, vores 
samfund og vores økonomi. Vand er vel nok det vigtigste af alle offentlige goder.

Europas og verdens ferskvandsressourcer er imidlertid i fare, hvis vi forvalter dem uden for 
bæredygtighedens grænser. Urbanisering, befolkningstilvækst, overforbrug, biologisk og 
kemisk forurening, hydromorfologiske forandringer og klimaændringer lægger et stigende pres 
på tilgængeligheden og kvaliteten af rent og sikkert vand. Fremtidig økonomisk vækst vil ikke 
være holdbar, medmindre den afkobles fra de negative miljøvirkninger på vandet. 

Hvordan klarer vi os i EU? Den eksisterende vandlovgivning opstiller solide rammer for 
bæredygtig og effektiv vandforvaltning. Især kan vandrammedirektivet, der blev vedtaget 
i 2000, opfattes som en milepæl inden for europæisk vandpolitik. I direktivet indtages en 
integreret tilgang, som fokuserer på vandforvaltning på vandområdeniveau og udvider 
beskyttelsen af vand til at omfatte alt overfladevand og grundvand og opstiller et 
bæredygtighedsmål med hensyn til den miljømæssige, kemiske og kvantitative "gode 
tilstand", som de europæiske vandområder skal have opnået inden 2015.

Gennemførelsen af vandrammedirektivet har imidlertid været langsom i de europæiske lande og 
regioner og har haft meget forskellige resultater, og det ligger nu fast, at en lang række 
vandområder i EU ikke vil opnå "god tilstand" inden 2015 som følge af såvel allerede 
eksisterende som nye udfordringer. 

I denne forbindelse har Kommissionen indledt flere vurderinger af vandsituationen i EU. Dette 
tiltag vil udmønte sig i et "Blueprint to safeguard Europe's water resources", som vil blive 
offentliggjort i november 2012. Dokumentet er EU's politiske svar på de nuværende og 
fremtidige udfordringer angående vand og har til formål at sikre tilstrækkelig adgang til vand af 
god kvalitet for bæredygtig og ligelig vandanvendelse. Det bliver den vandpolitiske milepæl i 
køreplanen for ressourceeffektivitet inden for Europa 2020-strategien, men vil være 
retningsgivende for politikken på længere sigt helt frem til 2050. 

Ordføreren glæder sig over Kommissionens initiativ og mener, at Europa-Parlamentet skal yde 
et grundlæggende bidrag til det tiltag, der skal udmønte sig i opstilling af de fremtidige 
retningslinjer for europæisk vandpolitik via Blueprint-dokumentet. Den mest effektive vej frem 
er at fokusere på gennemførelse, så denne betænkning har til formål at analysere den aktuelle 
status for gennemførelsen af EU's vandlovgivning i medlemsstaterne og samtidig påpege de 
positive resultater og de største udfordringer, der skal overvindes for at forbedre den.  Den 
blotlægger endvidere store politiske huller, der skal lukkes med ny lovgivning. 

Følgende punkter opsummerer de væsentligste konklusioner i betænkningen. 

 Der bør lægges større vægt på den regionale dimension. Europa som helhed indvinder 
kun ca. 13 % af den samlede tilgængelige mængde vand, men den geografiske fordeling af 
ressourcerne er yderst ujævn, og mange europæiske lande og regioner er udsat for 
alvorligt vandstress. Der findes ikke nogen universalløsning. Den regionale og lokale 
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dimension bør styrkes, de lokale interessenter og samfund bør have medindflydelse i alle 
faser af politikkens udformning og gennemførelse, og Kommissionen bør fremme 
kapacitetsopbygningen og opstille klare retningslinjer for gennemførelsen.

 Der er behov for pålidelige data, navnlig om vandmængden. Mens de tilgængelige data, 
navnlig om vandkvalitet, er blevet mindre fragmenterede takket være den nuværende 
politik, er der fortsat et stort hul i vores viden om vandtilgængeligheden. Det er absolut 
nødvendigt at få fastlagt, hvor meget vand der strømmer ind i og ud af vandområderne, og 
hvor meget der indvindes i de enkelte sektorer, samt at styrke vandinformationssystemet 
for Europa (WISE). Der skal udvikles nye centrale indikatorer. De bør tage højde for de 
økosystemfunktioner, der forsynes med vand, og anvendes til at opstille målbare mål, 
navnlig for vandeffektivitet. 

 Vandspørgsmålet bør integreres i alle politikområder. For at opnå en velfungerende 
"grøn" økonomi er det nødvendigt at gøre alle politikområder mere "blå". De 
vandrelaterede målsætninger bør integreres på alle lovgivningsniveauer på europæisk, 
nationalt og regionalt plan. Derudover er det vigtigt at stræbe efter bedre afstemning 
mellem og harmonisering af de forskellige lovgivningsinstrumenter, f.eks. ved at fjerne 
eksisterende uoverensstemmelser mellem vandrammedirektivet, nitratdirektivet, REACH-
forordningen og Natura 2000.

 Vandbeskyttelse kræver en holistisk tilgang. Beskyttelse af vandressourcer, især 
drikkevand, skal ses ud fra et globalt perspektiv, hvor der tages højde for alle 
økosystemfunktioner, som forsynes med vand.  Det er afgørende, at forureningen 
kontrolleres ved kilden med henblik på at forhindre, at farlige stoffer føres ud i miljøet, og 
for at mindske byrden i forbindelse med spildevandsrensning.  Politikker til afhjælpning af 
og tilpasning til klimaændringerne skal altid tage højde for indvirkningen på 
vandressourcerne, og EU bør indtage en holistisk tilgang til vandknaphed og tørke.

 Der kan og bør gøres store vandeffektivitetsbesparelser. Ressourceeffektivitet er et 
flagskibsinitiativ i EU 2020-strategien, og vandeffektivitet indtager en central plads i 
strategien. Desuden hænger mængden og kvaliteten af vand uløseligt sammen. F.eks. er 
sammenhængen mellem energi og vand afgørende. Ifølge en ny undersøgelse gennemført 
på foranledning af Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed står 
energisektoren for ca. 45 % af vandindvindingen i EU, og energiproduktionen kan påvirke 
vandkvaliteten, men omvendt anvendes der energi til at rense vandet. Det bør sikres, at 
den stigende energiefterspørgsel ikke lægger et uholdbart pres på vandressourcerne. 
Derudover kan nye kunstvandingsteknikker og -fremgangsmåder sammen med rådgivning 
af landmændene forbedre vandeffektiviteten inden for landbruget – en anden stor 
indvindingsaktør, der står for ca. 33 % af vandanvendelsen (denne procentdel kan nå helt 
op på 80 % i nogle områder i det sydlige Europa).  Måling og miljøvenligt design kan 
fremme effektiviteten i offentlige vandsystemer og industrien.

 Genanvendelse og genbrug af vand bør indarbejdes i EU-lovgivningen. Især i områder, 
der er udsat for vandstress, kan genanvendelsen af vand til kunstvandingsformål og i 
husholdningerne være et vigtigt instrument til opnåelse af vandsikkerhed. 
Lovgivningsrammen bør udtrykkeligt nævne genanvendelse af vand og tage højde for de 
teknologiske fremskridt, der gør det muligt effektivt at overvåge kvaliteten af det rensede 
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vand.

 Forskning og innovation bør fremmes yderligere. Kommissionen og medlemsstaterne bør 
stille tilstrækkelige midler til rådighed til forskningsprojekter i regnvandssystemer, 
måleteknologier, metoder til overvågning og fjernelse af forurenende stoffer ved 
punktkilder og spredte kemisk og biologisk forurenende stoffer samt i vandbesparende og 
vandeffektivitetsfremmende teknologier i by- og landområder. Det kommende europæiske 
innovationspartnerskab om vand bør støttes af alle interessenter som det perfekte værktøj til 
at koncentrere indsatsen omkring innovation. 

 De økonomiske instrumenter er vigtige for at nå målene på vandområdet, navnlig i en 
økonomisk krisetid.  Vandrammedirektivet sigter allerede mod at fastsætte de rigtige 
priser, men der er behov for mere gennemsigtige afgiftsordninger for at opnå fuld 
dækning af omkostningerne og anvendelse af principperne om, at forureneren og brugeren 
betaler. Der bør dog altid tages sociale hensyn i forbindelse med fastsættelsen af afgifter 
på vand til privat brug. 

 Den internationale dimension bør styrkes. Mens man har varslet tidlig opfyldelse af 
FN's 2015-mål for rent drikkevand, bruger over 800 mio. mennesker stadig urent 
drikkevand, og målet for basal sanitet er fortsat langt fra nået. Europa bør skærpe sine 
internationale forpligtelser, navnlig i lyset af den forestående Rio+20-konference om 
bæredygtig udvikling.

Det kan konkluderes, at der er behov for en beslutsom indsats på EU-plan for at overvinde de 
nuværende og fremtidige udfordringer angående vand, som vores kontinent står over for. 
Ordføreren opfordrer Kommissionen til at indarbejde de politiske anbefalinger i denne 
betænkning i "Blueprint to safeguard Europe's water resources" som et vigtigt skridt i retning 
af en mere effektiv og bedre integreret vandpolitik og lige vilkår i forbindelse med dens 
gennemførelse.


