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MEDDELELSE TIL MEDLEMMERNE

Om: Andragende 0093/2011 af Claude Coste, fransk statsborger, for "Association 
contre les inondations, défense de l'eau et de l'environnement", om behandling af 
udledt regnvand for at beskytte overfladevand i Frankrig 

1. Sammendrag

Andrageren fik afslag på sin anmodning om, at der lovgives om obligatorisk behandling af 
udledt regnvand, fra det franske miljøministerium. Han beretter om sine iagttagelser gennem 
50 år af stigende forurening af Middelhavet med plast, der hovedsageligt transporteres med 
regnvand udledt fra bebyggelser langs floden. Han ønsker at gøre anlæggelsen af reservoirer 
obligatorisk, så regnvandet filtreres, inden det når havet.

2. Opfyldelse af betingelserne for behandling

Andragendet opfylder betingelserne for behandling (fastslået den 3. maj 2011). 
Kommissionen anmodet om oplysninger (forretningsordenens artikel 202, stk. 6).

3. Kommissionens svar, modtaget den 16. december 2011

”Kommissionen gør opmærksom på, at beskyttelse af vandmiljøet i kyst- og havområder 
allerede er omfattet af EU-lovgivning, nemlig vandrammedirektivet1 og 
vandstrategirammedirektivet2. Medlemsstaterne er forpligtede til at træffe hensigtsmæssige 
foranstaltninger til sikring af, at berørte marine vande bringes i en god tilstand inden udløbet 

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger, EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1.
2 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/56/EF af 17.6.2008 om fastlæggelse af en ramme for 

Fællesskabets havmiljøpolitiske foranstaltninger (vandstrategirammedirektivet), EUT L 164 af 25.6.2008, s. 
19.
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af de tidsfrister, der er fastsat i direktiverne.

Derudover indeholder andre direktiver særlige bestemmelser, der vedrører det, som bekymrer 
andrageren, nemlig at byaffald ender nede på kysten efter kraftige regnskyl.

I henhold til oversvømmelsesdirektivet1 bør medlemsstaterne f.eks. træffe foranstaltninger til 
at vurdere og styre risiciene med henblik på at undgå, at oversvømmelser forårsager 
miljøskader nedstrøms. 

For så vidt angår spildevand, er medlemsstaterne ifølge direktivet om rensning af 
byspildevand2 forpligtede til at sikre, at der projekteres, etableres og vedligeholdes 
kloaksystemer til opsamling af spildevand, bl.a. med det formål at begrænse forureningen af 
vandrecipienter som følge af overløb efter voldsomt uvejr. I tilfælde af usædvanligt kraftige 
regnskyl skal medlemsstaterne træffe afgørelse om særlige foranstaltninger med henblik på at 
begrænse sådan forurening (bilag I, punkt A og B).

Ifølge direktivet om deponering af affald3 skal der i forbindelse med et deponeringsanlægs 
placering bl.a. tages hensyn til forekomsten af kystnære områder i området og til risikoen for 
oversvømmelse.  Et deponeringsanlæg kan kun blive godkendt, hvis egenskaberne ved det 
sted, det placeres, gør, at deponeringsanlægget ikke indebærer en alvorlig miljørisiko (bilag I, 
punkt 1).

Konklusion

Kommissionen er af den opfattelse, at de problemer, som andrageren har gjort opmærksom 
på, bedre kan løses ved, at eksisterende EU-politikker og -foranstaltninger gennemføres 
ordentligt. Kommissionen agter ikke at fremsætte yderligere forslag om foranstaltninger med 
henblik på at dække de miljømæssige følger af oversvømmelser efter voldsomt uvejr."

                                               
1 Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2007/60/EF af 23.10.2007 om vurdering og styring af risikoen for 
oversvømmelser, EUT L 288 af 6.11.2007, s. 27.
2 Rådets direktiv 91/271/EØF af 21.5.1991 om rensning af byspildevand, EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40.
3 Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. april 1999 om deponering af affald, EFT L 182 af 16.7.1999, s. 1.


