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Donaus vattenkvalitet: endast små förbättringar på grund av att 
förvaltningsplanerna ”saknade ambitioner”, säger EU:s revisorer 
Vattenkvaliteten längs Donau har knappast förbättrats, trots att länderna i avrinningsområdet har genomfört EU:s 
ramdirektiv för vatten sedan 2004, enligt en ny rapport från Europeiska revisionsrätten. Det främsta skälet till de 
begränsade framstegen är enligt revisorerna att ländernas planer ”saknade ambitioner”. Revisorerna inriktade 
revisionen på fyra medlemsstater i Donaus avrinningsområde – Tjeckien, Ungern, Rumänien och Slovakien. 

”EU:s vattenpolitik ska se till att det finns tillräckligt med vatten av god kvalitet för människornas behov och för 
miljön”, sade George Pufan, som är den ledamot av revisionsrätten som ansvarar för rapporten. ”För att det ska ske 
längs Donau måste länderna öka sina ansträngningar." 

Mellan 2007 och 2013 tillhandahöll Europeiska regionala utvecklingsfonden/Sammanhållningsfonden 6,35 miljarder 
euro till medlemsstaterna i Donaus avrinningsområde för rening av avloppsvatten. Under samma period tillhandahöll 
Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling 6,39 miljarder euro för att kompensera jordbrukare som ingår 
åtaganden om att driva ett miljövänligt jordbruk. 

Men medlemsstaternas förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt från 2009 saknade ambitioner. Revisorerna pekar på 
att det saknades riktade åtgärder för vattenförekomster med otillfredsställande vattenkvalitet. Det berodde framför 
allt på brister i övervakningssystemen som resulterade i att det saknades uppgifter om både typer av och källor till 
föroreningar som gjorde att en vattenförekomst inte uppnådde god status. Medlemsstaterna undantog också ett 
betydande antal vattenförekomster från viktiga tidsfrister för att uppnå god kvalitetsstatus utan att ge någon tydlig 
motivering till det. 

Det förekom förseningar i genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, medan 
nitratdirektivet (som syftar till att minska kväveutsläppen) inte utnyttjades fullt ut. Vidare identifierade man inte 
reningsverk och industrianläggningar som behöver särskilda utsläppsgränsvärden. Ytterligare åtgärder på 
jordbruksområdet blev mindre ändamålsenliga eftersom de främst var av frivillig karaktär. 

Revisorerna lämnar en rad rekommendationer till såväl medlemsstaterna som Europeiska kommissionen. 
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Medlemsstaterna bör 

• förbättra sina system för övervakning och diagnos av vattenföroreningar, 
• lämna tydliga och giltiga motiveringar när de beviljar undantag, 
• identifiera kostnadseffektiva och riktade åtgärder, 
• överväga avgifter eller skatter för att avskräcka från utsläpp. 

Kommissionen bör 

• tillhandahålla riktlinjer för en differentierad rapportering om framsteg, 
• undersöka bindande kriterier för medlemsstaternas inspektioner av anläggningar för rening av avloppsvatten 

från tätbebyggelse, 
• överväga att begränsa spridningen av fosfor på jordbruksmark, 
• ge vägledning om möjliga metoder för att täcka kostnaderna för miljöskador som orsakats av diffusa 

föroreningar (förorening orsakad av en mängd olika aktiviteter); för närvarande tillämpas principen att 
förorenaren betalar endast i begränsad utsträckning på diffusa föroreningar från jordbruket. 
 

Kommissionen och medlemsstaterna bör tillsammans bedöma ändamålsenligheten i de efterlevnadsmekanismer som 
har införts på jordbruksområdet. 

 

Meddelande till redaktörerna 

Detta är den andra rapporten om Donaus avrinningsområde som Europeiska revisionsrätten offentliggör. I den 
bedömde revisionsrätten vattenkvaliteten i Donaus avrinningsområde mot bakgrund av en mängd olika faktorer och 
utifrån ramdirektivet för vatten. Den första rapporten, EU:s anslag till anläggningar för rening av avloppsvatten från 
tätbebyggelse i Donaus avrinningsområde, offentliggjordes i juli 2015. 

Europas vatten påverkas av organiska föroreningar och föroreningar orsakade av näringsämnen samt av föroreningar 
från kemiska ämnen. Vattenföroreningar härrör från olika källor, till exempel hushåll, industrianläggningar och 
jordbruket. Ramdirektivet för vatten från år 2000 harmoniserade EU:s tidigare lagstiftning på vattenpolitikens 
område. Genom direktivet infördes förvaltningsplaner för avrinningsdistrikt som ett viktigt genomförandeverktyg. De 
första planerna skulle ha upprättats till 2009, och till december 2015 skulle uppdateringar lämnas in. Planerna måste 
innehålla information om vattenkvaliteten på de olika vattenförekomsterna, skälen till att man inte har uppnått den 
”goda ekologiska och kemiska status” som krävs och nödvändiga korrigeringsåtgärder. 

 

Särskild rapport nr 23/2015 Vattenkvaliteten i Donaus avrinningsområde: framsteg har gjorts i genomförandet av 
ramdirektivet för vatten men det återstår fortfarande en hel del att göra finns tillgänglig på engelska (och inom kort 
på övriga språk).  

 


