
 

Nya regler ska främja återanvändning av vatten
för jordbruk
 
Vattenbrist är ett allt större problem i Europa. Europaparlamentarikerna vill bevara EU:s
färskvattenkällor genom att uppmuntra återanvändning av vatten för användning inom
jordbruk.
 

Befolkningsökningen, urbaniseringen och turismen har bidragit till bristen på vatten och den
torka som allt oftare drabbar många delar av Europa, speciellt kring Medelhavsregionen.
Trycket på vattentillgångarna är högt och situationen förväntas bli värre på grund av
klimatförändringarna. Enligt en uppskattning kan hälften av Europas avrinningsområden lida
brist på vatten år 2030.
 
För att säkerställa Europas tillgångar på färskvatten de kommande åren godkände
Europaparlamentet nya regler 13 maj för återanvändning av avloppsvatten.
 
De nya reglerna är avsedda att främja användningen av behandlat avloppsvatten för
konstbevattning, vilket motsvarar ungefär hälften av det vatten som används årligen inom EU.
En ökning av återanvänt vatten inom jordbruket skulle kunna minska trycket på vatten med fem
procent per år.
 
För att kunna garantera säkra grödor innebär de nya reglerna ett införande av minimikrav på
vattenkvalitén, ställer krav på fler kontroller och ålägger reningsverk för avloppsvatten att
utarbeta planer för riskhantering. Medlemsstaters myndigheter skulle utfärda tillstånd för
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reningsverk och kontrollera att reglerna uppfylls.
 
Enhetliga regler på EU-nivå skulle skydda spelutrymmet för de som driver regenereringsverk
och bönder, samt förekomma hinder för den fria rörligheten av jordbruksprodukter.
 
Mer information
Pressmeddelande: "MEPs back plans to promote water reuse for agricultural irrigation", 2019-
02-12 (en)
Lagstiftningsförfarande (en)
Föredragande Simona Bonafè (S&D, Italien)
Europeiska kommissionens sida om återanvändning av vatten (en)
Faktablad om EU: Skydd och förvaltning av vattenresurser

Artikel

SV Generaldirektoratet för kommunikation
Europaparlamentet - Presstalesman : Jaume Duch Guillot
Kontakt: webmaster@europarl.eu

2 I 2

http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25214/meps-back-plans-to-promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
http://www.europarl.europa.eu/news/sv/press-room/20190207IPR25214/meps-back-plans-to-promote-water-reuse-for-agricultural-irrigation
http://www.europarl.europa.eu/legislative-train/theme-new-boost-for-jobs-growth-and-investment/file-regulation-on-minimum-requirements-for-the-re-use-of-wastewater
http://www.europarl.europa.eu/meps/sv/124814/SIMONA_BONAFE/home
http://ec.europa.eu/environment/water/reuse.htm
http://www.europarl.europa.eu/factsheets/sv/sheet/74/water-protection-and-management

