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Kvaliteten af drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, 
Ungarn og Rumænien, men der er stadig behov for 
betydelige midler, siger EU's revisorer 
Kvaliteten af det drikkevand, som forbrugere i Bulgarien, Ungarn og Rumænien har adgang til, 
er i de seneste år blevet forbedret ved hjælp af EU-finansiering, men ifølge en ny beretning fra 
Den Europæiske Revisionsret er der stadig behov for investering af betydelige beløb. 

Revisorerne undersøgte EU's foranstaltninger vedrørende kvaliteten af drikkevandet i tre 
medlemsstater. Revisionen omfattede perioden, fra medlemsstaterne tilsluttede sig EU og til 
udgangen af 2016. Samlet set konkluderede de, at adgangen til og forsyningen af 
kvalitetsdrikkevand er blevet forbedret, og at dette i vid udstrækning skyldes EU's investeringer i 
de seneste år.  

Støtten fra Den Europæiske Fond for Regionaludvikling og Samhørighedsfonden til 
drikkevandsforvaltning og -forsyning i Bulgarien, Ungarn og Rumænien vil beløbe sig til 
3,7 milliarder euro for perioden mellem 2007 og 2020.  

Revisorerne påpeger, at der alligevel stadig er områder, hvor vand fra det offentlige 
forsyningsnet ikke fuldt ud lever op til EU's drikkevandsdirektiv fra 1998. Hertil kommer, at det 
stadig vil kræve væsentlige offentlige og private nationale investeringer at give alle i disse 
medlemsstater adgang til vand af god kvalitet og sikre, at de EU-finansierede investeringer kan 
opretholdes, som de bør. 

"Den finansielle støtte fra EU-budgettet til disse vandnet har været betydelig, men den bør ikke 
erstatte medlemsstaternes udgifter," siger George Pufan, det medlem af Den Europæiske 
Revisionsret, der er ansvarligt for beretningen. "Samlet set bliver de tre medlemsstater nødt til 
inden udgangen af 2020 at investere mere end 6 milliarder euro for at dække deres behov."  

Revisorerne siger i deres anbefalinger, at Europa-Kommissionen bør: 

• følge op på huller i medlemsstaternes overvågning og håndhæve drikkevandsdirektivet  
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• ændre direktivet for at sikre, at medlemsstaterne oplyser Kommissionen om 
dispensationer i forbindelse med små vandforsyningsområder, kræve regelmæssig og rettidig 
rapportering fra medlemsstaterne og udvide dette krav til at omfatte små 
vandforsyningsområder, forbedre kravene om forbrugeradgang til tilstrækkelige og ajourførte 
oplysninger om kvaliteten af drikkevandet og støtte medlemsstaternes fremme af aktioner, der 
sigter mod reduktion af vandspild. 

Medlemsstaterne bør: 

• kræve, at planer om reduktion af vandspild inddrages som udvælgelseskriterium 
vedrørende alle vandfacilitetsprojekter, der bidrager til nationale mål 

• sørge for, at vandtaksterne sikrer vandinfrastrukturens bæredygtighed 

• om fornødent yde finansiel støtte eller andre former for støtte til husstande, for hvilke 
vandforsyningsomkostningerne overstiger overkommelighedssatsen. 

Bemærkninger til redaktører 

Beskyttelse af EU-borgernes sundhed gennem sikker adgang til kvalitetsdrikkevand har længe 
været et element i EU's politik. Siden 1975 har EU vedtaget lovgivning om vand, der sigter mod at 
beskytte forbrugerne og vandforbrugerne mod skadelige virkninger. Drikkevandsdirektivet, der 
dækker standarder for drikkevand, blev vedtaget i 1980 og efterfølgende revideret i 1998. 
Direktivet er i øjeblikket under revision igen. 

I december 2013 indsamlede det europæiske borgerinitiativ om retten til vand ("Right2Water") 
næsten 1,9 millioner underskrifter. Initiativet opfordrede Kommissionen "[…] til at foreslå en 
lovgivning, der implementerer den menneskelige ret til vand og sanitet, som anerkendt af FN, og 
fremmer adgang til rent vand og sanitet som væsentlige offentlige tjenester for alle". I 2014 
opfordrede Kommissionen medlemsstaterne til at sikre adgang til en minimumsvandforsyning for 
alle EU-borgere. 

Særberetning nr. 12/2017: "Gennemførelsen af drikkevandsdirektivet: Kvaliteten af og adgangen 
til drikkevand er blevet forbedret i Bulgarien, Ungarn og Rumænien, men investeringsbehovene 
er stadig store" foreligger på Revisionsrettens websted (eca.europa.eu) på 23 EU-sprog. 

 

 

 


