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for Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed

Om: Gennemførelse af EU's vandlovgivning

Parlamentet glæder sig over Kommissionens konklusion om, at vandrammedirektivet1er egnet til 
formålet, men mener, at gennemførelsen af det skal forbedres og fremskyndes. Selv om 
vandrammedirektivet har været en succes med hensyn til at opstille en styringsramme for integreret 
vandforvaltning for hundredtusinder af vandområder i EU, hvilket har bremset forringelsen af 
vandkvaliteten og medført en reduktion af den kemiske forurening, klassificeres færre end halvdelen 
af EU's vandområder som værende i god tilstand til trods for 2015-fristen. Desuden har kun én ud af 
de fire ferskvandsindikatorer vist fremskridt i løbet af de sidste 10-15 år, og der har været en række 
problemer i forbindelse med gennemførelsen af vandlovgivningen, som navnlig skyldes den 
utilstrækkelige finansiering og utilstrækkelig integration af miljømålene i sektorpolitikker. Rådet bedes 
i denne forbindelse besvare følgende spørgsmål:

1. Hvordan vil Rådet indarbejde konklusionerne fra kvalitetskontrollen af vandlovgivningen, og 
hvilke konkrete foranstaltninger agter Rådet og medlemsstaterne at træffe for at sikre, at 
miljømålene i vandrammedirektivet nås så hurtigt som muligt og senest i 2027?

2. I betragtning af at et af de vigtigste spørgsmål i forbindelse med at nå lovgivningens mål har 
været utilstrækkelig finansiering, hvordan agter medlemsstaterne at sikre den nødvendige 
finansiering af gennemførelsen af de foranstaltninger, der er nødvendige for at opnå en god 
tilstand i de europæiske vandområder?

3. Hvordan vil medlemsstaterne forbedre integreringen af direktivernes miljømålsætninger i 
sektorpolitikker, navnlig i landbrugs-, energi- og transportsektoren?

4. I kvalitetskontrollen blev der konstateret betydelige forskelle mellem medlemsstaterne i 
gennemførelsen af direktiverne, f.eks. med hensyn til de overvågede forurenende stoffer og de 
fastsatte tærskelværdier i grundvandsdirektivet2. Hvordan vil medlemsstaterne tilstræbe en mere 
harmonisk gennemførelse?

5. Mener Rådet, at der er afsat tilstrækkelige midler til vandrammedirektivet i det nylige forslag til 
den flerårige finansielle ramme?

6. Hvilke yderligere foranstaltninger agter medlemsstaterne at træffe for at opnå fuld gennemførelse 
af dækningen af omkostningerne ved forsyningspligtydelser (artikel 9 i vandrammedirektivet), 
navnlig med hensyn til fuld anvendelse af princippet om, at brugeren og forureneren betaler?

7. Hvordan agter Kommissionen at reducere anvendelsen af undtagelser fra vandrammedirektivet i 
den tredje cyklus af vandområdeplaner?
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1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 
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2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/118/EF af 12. december 2006 om beskyttelse af grundvandet 
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