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FORSLAG

Udvalget for Andragender opfordrer Udvalget om Miljø, Folkesundhed og 
Fødevaresikkerhed, som er korresponderende udvalg, til at optage følgende forslag i det 
beslutningsforslag, det vedtager:

1. påpeger, at vand er menneskehedens fælles gode og et offentligt gode, og at det derfor 
ikke bør være en indtjeningskilde, og at adgangen til vand bør være en grundlæggende og 
universal ret; understreger, at bæredygtig anvendelse af vand er en miljø- og 
sundhedsmæssig nødvendighed, som spiller en grundlæggende rolle i 
klimareguleringscyklussen; gentager, at "forvaltningen af vandressourcerne derfor ikke 
bør underkastes det indre markeds bestemmelser" (Europa-Parlamentets beslutning 
P5_TA (2004)0183); opfordrer Kommissionen til at revidere den relevante lovgivning, 
særlig om offentlige indkøb og koncessioner, for at sikre offentligt ejerskab og forvaltning 
af vand og vandforsyning;

2. er bekymret over, at balancen mellem behovet for vand og de tilgængelige ressourcer har 
nået et kritisk niveau i mange områder af Europa, og at klimaændringerne kan gøre 
situationen endnu værre; påpeger, at vandknapheden nu permanent berører hele området i 
nogle medlemsstater;

3. noterer sig, at vandrammedirektivet fastsætter en ramme for beskyttelsen af alle 
vandområder i EU – grundvand og overfladevand, søer, floder og kystvande – og at det 
har til formål at opnå "god økologisk og kemisk tilstand" inden 2015;

4. er bekymret over, at ineffektiv anvendelse og håndhævelse stadig er et stort problem i 
forbindelse med gennemførelsen af vandrammedirektivet på nuværende tidspunkt; den 
aktuelle gennemførelsesstatus viser, at nogle medlemsstater sakker bagud i forhold til 
planen, at EU-farvandenes integritet langt fra er acceptabel, og at målene med andre EU-
politikker, herunder for industrien, landbruget og transporten, ofte er i klar 
uoverensstemmelse med målene om vandbeskyttelse;

5. mener, at spildevand fra bykilder udgør en af de største kilder til forurening af 
vandmiljøet, og at den vellykkede gennemførelse af direktivet om rensning af 
byspildevand har en væsentlig indflydelse på vandkvaliteten i alle medlemsstater og 
dermed på den vellykkede gennemførelse af vandrammedirektivet;

6. understreger, at der trods fremskridtene i forbindelse med gennemførelsen af direktivet 
om rensning af byspildevand stadig er huller med hensyn til opfyldelsesprocenterne 
vedrørende kloaknet og/eller behandling; anmoder Kommissionen om at øge støtten til 
finansieringen af infrastruktur til spildevandsrensningsanlæg og kloaknet i EU;

7. påpeger også, at siden 1988 har 589 af andragenderne vedrørende miljøklager til Udvalget 
for Andragender (Spanien 166, Det Forenede Kongerige 129, Tyskland 97, Italien 60, 
Frankrig 55, Grækenland 34, Nederlandene 16, Portugal 16, Polen 4, Rumænien 4, 
Finland 3, Bulgarien 2, Ungarn 2 og Slovenien 1), som af og til har flere 
medunderskrivere (se andragende 0784/2007 med 2036 medunderskrivere), drejet sig om 
vandkvaliteten og -kvantiteten i medlemsstaterne; anerkender, at disse andragender er et 
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bevis på, at vand er et meget alvorligt problem for EU-borgerne;

8. minder medlemsstaterne om deres forpligtelse i henhold til vandrammedirektivet til at 
opnå god vandtilstand inden 2015; opfordrer medlemsstaterne og Kommissionen til at 
træffe alle nødvendige foranstaltninger og at stille tilstrækkelig finansiering og teknisk 
bistand til rådighed med henblik på at nå disse vandkvalitetsmål; mener, at det er vigtigt, 
at borgerne, ngo'erne og det civile samfund deltager for at opnå en vellykket 
gennemførelse af vandrammedirektivet og bæredygtig miljøforvaltning generelt;

9 opfordrer Kommissionen til at være mere målrettet i sine undersøgelser og derfor meget 
mindre passiv og imødekommende;

10. gør opmærksom på eksistensen af visse aktiviteter, som andragerne klager over, herunder 
deponeringsanlæg, landbrug og industri, som har stor indvirkning på miljøet og 
menneskers sundhed, og som er ansvarlig for dårlig vandkvalitet; opfordrer derfor til at 
afskaffe støtteordninger, som underminerer incitamenter til at forvalte vandforsyningen 
effektivt og medfører overforbrug, således at der frigøres midler til målrettede 
støtteformål – navnlig til fattige grupper og landbefolkninger – med henblik på at sikre 
alle adgang til vand;

11. beklager, at Kommissionens forslag om ændring af vandrammedirektivet (KOM 
(2011)876) kun tilføjer 15 nye kemiske stoffer fra en liste på 2000 potentielt farlige 
stoffer, som bør overvåges og reduceres, og at det forsømmer at fastsætte klare tidsplaner 
for udfasning af de farligste kemikalier på trods af udtrykkelige lovkrav, som blev 
vedtaget i 2000; opfordrer derfor Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
til i dets henstilling til Kommissionen at lægge særlig vægt på de ovennævnte prioriterede 
stoffer, som andragerne meget ofte betegner som "giftigt og radioaktivt affald", i 
betragtning af den store risiko, de indebærer for menneskers sundhed som 
vandforurenende stoffer;

12. anmoder samtidig Kommissionen og medlemsstaterne om at forbedre overvågningen og 
indberetningen af forurenende kemikalier i vand sammen med en mekanisme for at opnå 
en bedre information om koncentrationer af andre forurenende stoffer, som det kan være 
nødvendigt at overvåge i fremtiden på EU-plan;

13. mener, at kvælstofforurening stadig er et stort problem, at eutrofiering fortsat påvirker 
biodiversiteten og forstyrrer værdifulde økosystemfunktioner, og at undersøgte 
kvælstofbetingelser sandsynligvis vil stå for over halvdelen af den forventede manglende 
indsats for at opnå "god tilstand" i overfladevandområder inden 2015;

14. opfordrer Kommissionen til at udarbejde og offentliggøre en køreplan i 2012, der
fastsætter henstillinger, som fokuserer på at forbedre vandressourcernes og 
arealanvendelsens effektivitet, ved at iværksætte foranstaltninger til beskyttelse af 
økosystemet under den fælles landbrugspolitik, udvikle en tilgang for integrering af 
vandspørgsmålet i alle politikker og ved at forbedre styringen af vandforvaltningen samt 
forskningen og dataindsamlingen; opfordrer også Kommissionen til at offentliggøre en 
plan for beskyttelse af EU's vandområder i 2012 på grundlag af gennemgangen af 
gennemførelsen af vandrammedirektivet, gennemgangen af EU-politikken for 
vandknaphed og tørke samt gennemgangen af EU's tilpasningspolitik med hensyn til 
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vandforvaltning;

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at udarbejde programmer vedrørende 
bevidstgørelse om vand med henblik på at indføre en vandbesparelses- og 
vandeffektivitetskultur hos EU-borgerne.


