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FÖRSLAG TILL EUROPAPARLAMENTETS RESOLUTION

om genomförandet av EU:s vattenlagstiftning, i väntan på ett nödvändigt övergripande 
synsätt på europeiska vattenutmaningar

(2011/2297(INI))

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område1

(vattendirektivet),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2006/118/EG av den 
12 december 2006 om skydd för grundvatten mot föroreningar och försämring 
(grundvattendirektivet)2,

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2008/105/EG av den 
16 december 2008 om miljökvalitetsnormer inom vattenpolitikens område och ändring 
och senare upphävande av rådets direktiv 82/176/EEG, 83/513/EEG, 84/156/EEG, 
84/491/EEG och 86/280/EEG, samt om ändring av Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2000/60/EG3 (vattendirektivet),

– med beaktande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse4 (avloppsdirektivet),

– med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket 5 (nitratdirektivet),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/60/EG av den 
23 oktober 2007 om bedömning och hantering av översvämningsrisker6

(översvämningsdirektivet),

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 1907/2006 av den 
18 december 2006 om registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach), inrättande av en europeisk kemikaliemyndighet, ändring av 
direktiv1999/45/EG och upphävande av rådets förordning (EEG) nr 793/93 och 
kommissionens förordning (EG) nr 1488/94 samt rådets direktiv 76/769/EEG och 
kommissionens direktiv 91/155/EEG, 93/67/EEG, 93/105/EG och 2000/21/EG7

(Reachdirektivet),

                                               
1 EGT L 327, 22.12.2000, s. 1.
2 EUT L 372, 27.12.2006, s. 19.
3 EUT L 348, 24.12.2008, s. 84.
4 EGT L 135, 30.5.1991, s. 40.
5 EGT L 375, 31.12.1991, s. 1.
6 EUT L 288, 6.11.2007, s. 27.
7 EUT L 396, 30.12.2006, s. 1.
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– med beaktande av kommissionens kommande strategi för att skydda 
Europas vattenresurser,

– med beaktande av det kommande Europeiska innovationspartnerskapet om vatten,

– med beaktande av sin resolution av den 15 mars 2012 om det sjätte världsforumet för 
vatten i Marseille den 12-17 mars 20121,

– med beaktande av sin resolution av den 9 oktober 2008 om problemet med vattenbrist och 
torka i Europeiska unionen2,

– med beaktande av artikel 48 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet 
och yttrandena från utskottet för industrifrågor, forskning och energi och utskottet för 
framställningar (A7-.../2012), och av följande skäl:

A. Vattendirektivet upprättade en ram för att skydda och återställa rent vatten i EU och 
säkerställa en långsiktigt hållbar vattenanvändning, men granskningen av de 
förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som inrättades av medlemsstaterna enligt 
direktivet visade att ett betydande antal vattenförekomster i EU inte kommer att nå 
”god status” senast 2015 på grund av såväl mångåriga som framväxande utmaningar.

B. Vatten är livsnödvändigt och rätt vattenförvaltning spelar en viktig roll för att bevara 
världens naturtillgångar och ekosystemtjänster, samt i alla aspekter av resursanvändning 
och ekonomisk produktion.

C. Europa utvinner endast ca 13 procent av sitt totalt tillgängliga vatten, men 
vattenresurserna är mycket ojämnt fördelade mellan europeiska regioner.

D. Trender i vattenanvändningen beror ofta på ohållbara ineffektiva metoder som leder till 
slöseri med vatten medan system för vatteninfrastruktur ofta är omoderna och det finns en 
brist på information om verklig prestanda och verkliga förluster.

Genomförande av EU:s vattenlagstiftning: framgångar och klyftor

1. Europaparlamentet erkänner att vattendirektivet utgör en solid och ambitiös 
lagstiftningsbas för integrerad vattenförvaltning i EU på lång sikt. Parlamentet välkomnar 
de förbättringar som gjorts i kvaliteten på europeiskt vatten och europeisk 
avloppsbehandling på senare år. Parlamentet påpekar emellertid att genomförandetakten 
har varit långsam och ojämn i medlemsstaterna och regionerna och att flera utmaningar 
måste övervinnas för att nå ”god status” för europeiska vatten.

2. Europaparlamentet betonar att stor vikt bör läggas på genomförandet av gällande 
lagstiftning samtidigt som det finns särskilda klyftor som behöver fyllas med ny 
lagstiftning.

                                               
1 Antagna texter, P7_TA(2012)0091.
2 EUT C 9E, 15.1.2010, s. 33.
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3. Europaparlamentet välkomnar kommissionens kommande strategi för att skydda 
Europas vattenresurser som EU:s politiska åtgärd för att hantera aktuella och kommande 
vattenproblem, med målet att säkra tillräcklig tillgång på vatten av god kvalitet för hållbar 
och jämlik vattenanvändning 2050.

4. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att vidta beslutsamma åtgärder för att få slut 
på medlemsstaternas överträdelser av gemenskapsrätten på vattenområdet. Parlamentet 
kräver samtidigt att omfattande riktlinjer och effektiva instrument utvecklas och görs 
tillgängliga för att gynna kapacitetsbyggande, säkerställa lika villkor och hjälpa 
medlemsstaterna att åstadkomma bättre efterlevnad i kommande steg av genomförandet 
av EU:s vattenpolitik, i syfte att leva upp till vattenpolitiska åtaganden.

Vatten och resurseffektivitet

5. Europaparlamentet betonar sambandet mellan energiproduktion, energieffektivitet och 
vattensäkerhet. Parlamentet påpekar att ytterligare insatser behövs på europeisk nivå för 
att se till att den växande efterfrågan på energi inte äventyrar vattensäkerheten. 
Parlamentet understryker att hänsyn till vattenanvändning ska tas när man analyserar 
hållbarheten för traditionella energikällor och energikällor med låga koldioxidutsläpp, 
inklusive i särskilda biobränslen.

6. Europaparlamentet betonar att vattenanvändningens effektivitet och hållbarhet i 
jordbrukssektorn kan förbättras genom att införa innovativa tekniker och metoder.

7. Europaparlamentet understryker att en miljömässigt och ekonomiskt sund strategi för 
vattensanering och avloppsvatten bör ta itu med förorening vid källan innan alla 
föroreningar släpps igenom till en kostsam behandling vid slutet av installationen. 
Parlamentet uppmuntrar användningen av avloppsvatten och biprodukter vid slutet av 
installationen som en ny resurs.

8. Europaparlamentet pekar på behovet av att uppdatera EU:s vattenlagstiftning för att ta 
tillräcklig hänsyn till tekniska framsteg för återanvändningen och återvinningen av vatten, 
möjliggöra kostnadseffektiv och energieffektiv återanvändning av avloppsvatten för 
bevattning samt återanvändningen av gråvatten i hushåll. Parlamentet efterlyser åtgärder 
för adekvat övervakning av återvunnet vattens kemiska och biologiska kvalitet.

9. Europaparlamentet betonar betydelsen av ekodesign, vattenbesparande anordningar och 
mätning av vatteneffektivitet i offentliga vattensystem och industrin.

Vatten och ekosystem

10. Europaparlamentet konstaterar att vatten är i centrum av de flesta ekosystemtjänster och 
betonar betydelsen av adekvat vattenförvaltning för att nå målen för biologisk mångfald. 
Parlamentet uppmuntrar åtgärder för återbeskogning och återställande av våtmarker i 
förvaltningen av vattenresurserna. Parlamentet efterlyser bättre anpassning av 
vattendirektivets mål till Natura 2000.

11. Europaparlamentet betonar att vatten är en resurs som är särskilt känslig för 
klimatförändringarnas effekter, eftersom dessa förändringar skulle kunna leda till 
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minskade vattenmängder och sämre vattenkvalitet, i synnerhet vad beträffar dricksvatten, 
samt för den ökade frekvensen och omfattningen av översvämningar och torka. 
Parlamentet uppmanar till att man i åtgärderna för begränsning av och anpassning till 
effekterna av klimatförändringarna vederbörligen beaktar effekterna på vattenresurserna. 
Parlamentet understryker betydelsen av riskförebyggande åtgärder samt begränsnings- och 
åtgärdsstrategier för att förhindra extrema vattenrelaterade fenomen.

12. Europaparlamentet påpekar att integrerad vattenresursförvaltning och fysisk planering i 
avrinningsområden bör ta hänsyn till vattenberoende verksamheter och vattenbehovet för 
alla användare samt behovet av en mer holistisk inställning till vattenbrist, och bör 
säkerställa hållbarheten i mänsklig verksamhet vad gäller vatten.

Kunskap och innovation

13. Europaparlamentet inser att EU:s policyram har möjliggjort insamlingen av mindre 
fragmenterade uppgifter om vatten samt bättre övervakning. Parlamentet konstaterar dock 
bristen på tillförlitliga uppgifter om vattenmängd, till exempel vid utvinning och läckage. 
Parlamentet uppmanar kommissionen att i samarbete med Europeiska miljöbyrån utveckla 
en ny uppsättning tillförlitliga indikatorer för vattenkonton. Parlamentet betonar att 
kunskapsbasen bör integrera begreppet ”miljöflöden” och ta hänsyn till ekosystemtjänster 
som stöds av vatten.

14. Europaparlamentet uppmanar kommissionen, medlemsstaterna och andra relevanta 
intressenter att stödja Europeiska innovationspartnerskapet om vatten som ett effektivt 
instrument för att fokusera ansträngningarna på världsledande forskning och innovation 
och avlägsna barriärerna som hindrar en snabb överföring av kunskap, bästa tillgängliga 
teknik och tekniska genombrott på marknaden.

Integrering av vattenperspektivet

15. Europaparlamentet betonar att det finns ett behov av bättre överensstämmelse och bättre 
integrering av vattenrelaterade mål i lagstiftningen på unionell, nationell och regional 
nivå. Parlamentet kräver att en fullständig utvärdering av effekterna på vattenresurser 
beaktas vid utformningen av ramarna för gemensam jordbrukspolitik och 
sammanhållningspolitik för att nå en tematisk koncentration av tillgänglig finansiering till 
vattenfrågor och integrera vattenfrågan i alla politikområden.

Vatten och ekonomin 

16. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se till att man 
tillämpar principen att förorenaren och användaren betalar i prissystem som är öppna för 
insyn och syftar till full kostnadstäckning. Parlamentet understryker att hänsyn emellertid 
bör tas till sociala frågor när man sätter priser på vatten för personligt bruk. Parlamentet 
betonar att priset på vatten bör återspegla miljökonsekvenserna av behandlingen av 
avloppsvatten och uppmanar kommissionen att säkerställa lämplig finansiering av 
reningsverk.

Vatten och samhälle
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17. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att skapa intersektoriell dialog och främja 
fullt och transparent deltagande av lokala samhällen och intressenter på alla nivåer i 
utvecklingen av vattenpolitik. Parlamentet betonar betydelsen av effektivt flernivåstyre på 
vattenområdet, vattenförvaltning och utbyte av bästa metoder.

18. Europaparlamentet pekar på behovet av en ökad medvetenhet hos befolkningen i 
vattenfrågor för att förbättra förståelsen för kopplingarna mellan vatten, sanering, hygien, 
hälsa, livsmedelssäkerhet, livsmedelstrygghet och förebyggande av katastrofer för 
konsumenter, hälsovårdsaktörer, politiskt ansvariga och beslutsfattare. Parlamentet 
understryker den viktiga roll som regionala och lokala myndigheter och det civila 
samhällets organisationer kan spela i upplysningskampanjer och utbildningsåtgärder.

Vatten och världen

19. Europaparlamentet välkomnar den tidiga framgången för Förenta nationernas 
millennieutvecklingsmål för säkert dricksvatten. Parlamentet uppmanar kommissionen 
och medlemsstaterna att stärka sitt åtagande att nå upp till millennieutvecklingsmålet för 
grundläggande sanering och ta hänsyn till relevanta resultat från Rio+20-konferensen om 
hållbar utveckling.

20. Europaparlamentet uppmuntrar lokala myndigheter att anslå en andel av brukaravgifterna 
för vattenförsörjning och sanitetstjänster till decentraliserade samarbetsåtgärder. 
Parlamentet påminner om principen om ”1 procents solidaritet för vatten”, antagen av 
vissa medlemsstater, som ett möjligt exempel på något att främja.

°
° °

21. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet och 
kommissionen och till medlemsstaternas regeringar och parlament.
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MOTIVERING

Vatten är livsnödvändigt. En hållbar förvaltning är nödvändig för att se till att alla ekosystem 
får en tillräcklig mängd vatten av god kvalitet för att fungera adekvat och för att tillhandahålla 
tjänster som krävs för livsmedelssäkerhet och livsmedelstrygghet, för vår hälsa, för vårt 
samhälle och ekonomi. Man kan hävda att vatten är den viktigaste av alla kollektiva 
nyttigheter.

Europas och världens sötvattensresurser är emellertid i farozonen om vi hanterar dem utanför 
hållbarhetens gränser. Trycket från urbanisering, befolkningstillväxt, överkonsumtion, 
biologiska och kemisk förorening, hydromorfologiska förändringar och klimatförändring ökar 
konstant på tillgången och kvaliteten på säkert och tryggt vatten. Framtida ekonomisk tillväxt 
kan inte vara hållbar om den inte frikopplas från negativa miljöeffekter på vatten.

Hur är utvecklingen i EU? Den befintliga vattenlagstiftningen ger en robust ram för en hållbar 
och effektiv vattenförvaltning. Framför allt kan ramdirektivet om vatten, som antogs 2000, 
anses vara en milstolpe för europeisk vattenpolitik. Direktivet har ett integrerat perspektiv som 
fokuseras på vattenförvaltning i avrinningsområden. Det utökar vattenskyddets räckvidd till att 
omfatta allt ytvatten och grundvatten och sätter ett mål för hållbarhet uttryckt i den ekologiskt, 
kemiskt och kvantitativt ”goda statusen” som europeiska vattenförekomster ska nå senast 
2015.

Genomförandetakten för vattendirektivet har dock varit långsam i EU:s länder och regioner, 
med mycket varierande resultat, och det står nu klart att ett betydande antal av EU:s 
vattenförekomster inte kommer att nå ”god status” senaste 2015, på grund av såväl mångåriga 
som framväxande utmaningar.

I detta sammanhang har kommissionen startat flera utvärderingar av vattensituationen i EU. 
Processen kommer att leda till en strategi för att skydda Europas vattenresurser, som ska 
offentliggöras i november 2012. Strategin syftar till att bli EU:s politiska åtgärd för att hantera 
aktuella och kommande vattenproblem, med målet att säkra tillräcklig tillgång på vatten av 
god kvalitet för hållbar och jämlik vattenanvändning. Den kommer att vara milstolpen för 
vatten i färdplanen för resurseffektivitet inom ramen för Europa 2020-strategin, men kommer 
att driva på politiken på längre sikt fram till 2050.

Föredraganden uppskattar kommissionens initiativ och anser att Europaparlamentet måste ge ett 
väsentligt bidrag till processen som leder fram till att fastställa den framtida inriktningen för 
EU:s vattenpolitik via strategin. De mest effektiva åtgärderna är att inrikta sig på genomförande, 
därför tar denna rapport itu med att analysera den aktuella statusen för genomförandet av 
EU:s vattenlagstiftning runtom i medlemsstaterna och pekar på framgångar och de största 
problemen som måste övervinnas för att förbättra den. Den identifierar även viktiga luckor i 
politiken som måste överbryggas av ny lagstiftning. 

De huvudsakliga resultaten av denna rapport sammanfattas i följande punkter. 

 Den regionala dimensionen bör betonas särskilt. Europa som helhet utvinner endast 
13 procent av sitt totalt tillgängliga vatten, men den geografiska fördelningen av 
vattenresurserna är mycket ojämn och många europeiska länder och regioner är föremål 
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för kraftig vattenstress. Det finns ingen lösning som passar alla. Den regionala och lokala 
dimensionen bör stärkas, lokala intressenter och samhällen bör delta i en 
delaktighetsprocess på alla nivåer av politisk utformning och genomförande, och 
kommissionen bör främja kapacitetsbyggande och utforma tydliga riktlinjer för 
genomförande.

 Tillförlitliga uppgifter behövs, framför allt om vattenmängd. Fragmenteringen av 
tillgängliga uppgifter har minskat tack vare den aktuella politiken men det finns 
fortfarande ett betydande kunskapsgap vad gäller vattentillgång. Det är av största vikt att 
fastställa hur mycket vatten som flödar in och ut i avrinningsområden och hur mycket som 
utvinns av varje sektor samt stärka vatteninformationssystemet för Europa (Wise). Nya 
viktiga indikatorer måste utvecklas. De bör ta hänsyn till ekosystemtjänster som stöds av 
vatten och användas för att fastställa mätbara mål, framför allt för vatteneffektivitet.

 Vattenfrågan bör integreras i alla politikområden. För att få en fungerande ”grön 
ekonomi” finns det behov av strategier på alla politikområden. Vattenrelaterade mål bör 
integreras på alla lagstiftningsnivåer på europeisk, nationell och regional nivå. Dessutom 
är det viktigt att sträva efter bättre anpassning och harmonisering av de olika 
lagstiftningsinstrumenten, till exempel genom att ta bort befintliga inkonsekvenser i 
vattendirektivet, nitratdirektivet, Reach-förordningen och Natura 2000.

 Vattenskyddet behöver ett holistiskt tillvägagångssätt. Vi behöver ta itu med skyddet av 
vattenresurser, med särskild hänvisning till dricksvatten, ur ett globalt perspektiv med 
hänsyn till alla ekosystemtjänster som stöds av vatten. Det är av yttersta vikt att 
föroreningen kontrolleras vid källan för att förhindra att farliga ämnen tränger in i miljön 
och att minska belastningen som läggs på behandlingen av avloppsvatten. Politik för att 
dämpa verkningarna av klimatförändringen och anpassningspolitik måste alltid ta hänsyn 
till inverkan på vattenresurser och EU bör anta ett holistiskt tillvägagångssätt till bristen 
på vatten och torka.

 Stora vatteneffektivitetsvinster kan och bör göras. Resurseffektivitet är ett 
flaggskeppsinitiativ i Europa 2020, och vatteneffektivitet spelar en viktig roll i strategin. 
Dessutom är vattenmängd och vattenkvalitet oupplösligt sammanlänkade. Till exempel är 
sambandet mellan energi och vatten avgörande. Enligt en färsk studie som begärts av 
utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet står energisektorn för ca 45 procent 
av vattenutvinningen i EU och energiproduktionen kan påverka vattenkvalitet och omvänt 
används energi vid vattenrening. Man bör se till att den ökande efterfrågan på energi inte 
sätter ohållbart tryck på vattenresurserna. Dessutom kan ny teknik och nya metoder för 
bevattning, som åtföljs av råd till jordbrukare, förbättra vatteneffektiviteten inom 
jordbruk, som är en annan sektor som utvinner mycket vatten och står för ca 33 procent av 
vattenanvändningen (denna andel kan nå upp till 80 procent i en del regioner i södra 
Europa). Mätning och ekodesign kan främja effektivitet i offentliga vattensystem och 
industrin.

 Återvinning och återanvändning av vatten bör tas upp i EU-lagstiftning. Framför allt i 
regioner med vattenstress kan återanvändning av vatten för bevattningsändamål och i 
hushåll vara ett viktigt instrument för att nå vattensäkerhet. Lagstiftningsramen bör 
uttryckligen ta upp återvinning av vatten med hänsyn till tekniska framsteg som möjliggör 
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effektiv övervakning av det återvunna vattnets kvalitet.

 Forskning och innovation bör främjas ytterligare. Kommissionen och medlemsstaterna bör 
ställa tillräcklig finansiering till förfogande för forskningsprojekt om regnvattensystem, 
mättekniker, metoder för att övervaka och avlägsna punktkällor, sprida kemisk och 
biologisk förorening, samt tekniker för vattenbesparingar och vatteneffektivitet i 
stadsområden och landsbygdsområden. Det kommande Europeiska 
innovationspartnerskapet om vatten bör stödjas av alla intressenter som ett idealiskt verktyg 
för koncentrerade innovationssatsningar. 

 Ekonomiska instrument är viktiga för att nå vattenmål, framför allt i finansiella kristider.
Vattendirektivet har redan som mål att ”sätta rätt pris” men mer transparenta system för 
prissättning krävs för att införliva full kostnadstäckning och principerna att förorenaren 
och användaren betalar. Priserna bör dock alltid ta hänsyn till sociala frågor när det gäller 
den personliga vattenanvändningen. 

 Den internationella dimensionen bör stärkas. Den tidiga framgången för 
FN:s millennieutvecklingsmål för säkert dricksvatten har tillkännagetts men samtidigt 
använder över 800 miljoner människor fortfarande osäkert dricksvatten och man har långt 
ifrån uppfyllt målsättningen för grundläggande sanering. Europa bör stärka sina 
internationella åtaganden, framför allt med tanke på den kommande Rio+20-konferensen 
om hållbar utveckling.

Till sist krävs beslutsamma åtgärder på EU-nivå för att ta itu med de aktuella och framtida 
vattenproblem som vår kontinent står inför. Föredraganden uppmanar kommissionen att 
införliva rekommendationerna i denna rapport i utformningen av strategin för att skydda 
Europas vattenresurser som ett viktigt bidrag till en effektivare och bättre integrerad 
vattenpolitik och lika villkor för strategins genomförande.


