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Fråga för muntligt besvarande O-000078/2020
till kommissionen
Artikel 136 i arbetsordningen
Christophe Hansen, Sara Cerdas, Nicolae Ştefănuță, Marco Dreosto, Martin Häusling, Joanna 
Kopcińska, Malin Björk, Eleonora Evi
för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet

Angående: Genomförande av EU:s vattenlagstiftning

Parlamentet välkomnar kommissionen slutsats att ramdirektivet om vatten1 är ändamålsenligt, men 
anser att dess genomförande måste förbättras och påskyndas. Trots att ramdirektivet för vatten har 
varit framgångsrikt när det gäller att inrätta en styrningsram för integrerad vattenförvaltning för 
hundratusentals vattenförekomster i EU, när det gäller att bromsa försämringen av vattenstatusen och 
minska kemiska föroreningar, uppnår mindre än hälften av EU:s vattenförekomster god status fastän 
tidsfristen var satt till 2015. Dessutom har endast en av de fyra sötvattenindikatorerna visat framsteg 
under de senaste 10–15 åren, och ett antal problem har uppstått i samband med genomförandet av 
vattenlagstiftningen, till stor del på grund av otillräcklig finansiering och otillräcklig integrering av 
miljömål i sektorspolitiken. Mot bakgrund av detta ber vi kommissionen svara på följande frågor:

1. Vilka konkreta åtgärder kommer kommissionen att vidta för att förbättra och verkställa 
genomförandet av vattenlagstiftningen och därmed säkerställa att dess mål uppnås så snart som 
möjligt, och senast 2027?

2. Vid kontrollen av vattenlagstiftningens ändamålsenlighet konstaterades betydande variationer i 
genomförandet mellan medlemsstaterna, till exempel när det gäller de föroreningar som 
övervakas och de gränsvärden som fastställs i grundvattendirektivet2. Hur kommer 
kommissionen att försöka uppnå ett mer enhetligt genomförande?

3. Hur kommer kommissionen att förbättra integreringen av direktivens mål, särskilt inom jordbruks-
, energi- och transportsektorerna, och hur kommer den att säkerställa politisk samstämmighet 
mellan ramdirektivet för vatten, strategin för biologisk mångfald, den cirkulära ekonomin, den 
framtida nollutsläppsplanen och den gemensamma jordbrukspolitiken, i synnerhet när det gäller 
behovet av mer strikta åtgärder för skydd av vatten inom jordbrukssektorn?

4. Hur kommer kommissionen att hantera problemen på kemikalieområdet, t.ex. behovet av att 
övervaka ett större antal ämnen och ta hänsyn till de kombinerade effekterna av blandningar? 
Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att åtgärda alltmer oroväckande förorenande 
ämnen, särskilt läkemedel och mikroplaster? Hur kommer dessa ämnen att regleras?

5. Anser kommissionen att tillräckliga medel har anslagits i det senaste förslaget till ramdirektivet 
för vatten i den fleråriga budgetramen? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta när det 
gäller tilldelningen av ekonomiska resurser till bevarande av sötvatten, för att säkerställa ett 
fullständigt genomförande av kostnadstäckning (artikel 9 i ramdirektivet för vatten) och fullt ut 
tillämpa principen om att användaren och förorenaren betalar?

6. Hur planerar kommissionen att minska användningen av undantag från ramdirektivet om vatten i 
den tredje cykeln av förvaltningsplanerna för avrinningsdistrikt?
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