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SPØRGSMÅL VEDRØRENDE DIREKTIV 91/271/EØF OM RENSNING AF 
BYSPILDEVAND

1. Rensning af byspildevand (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin og Hiltrud Breyer)

En fuldstændig gennemførelse af vandrelateret lovgivning såsom direktiv 91/271/EØF om 
rensning af byspildevand er en forudsætning for overholdelsen af vandrammedirektivet. I 
2003 var der i EU-15 ifølge medlemsstaternes indberetninger kun en gennemførelse af 
direktivet om rensning af byspildevand på 81 %. Kommissionen har anlagt sag mod flere 
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medlemsstater i de senere år.

De fleste af de 12 nye medlemsstater nyder godt af overgangsperioder indtil 2015, når det 
gælder overholdelsen af direktivet om rensning af byspildevand. Det lader dog allerede nu til 
at stå klart, at flere af dem vil få svært ved at opfylde forpligtelserne i direktivet om rensning 
af byspildevand til den tid, hvilket skyldes den manglende politiske vilje til at sikre den 
nødvendige finansiering. Det lader til, at nogle af disse medlemsstater derfor endda opfordrer 
til en revision af dette direktiv med henblik på en "bedre regulering".

Hvornår regner Kommissionen med, at EU-15 har opnået fuld overholdelse af direktivet om 
rensning af byspildevand? I hvilke tilfælde vil Kommissionen anlægge sag efter artikel 228
mod de EU-15 medlemsstater, som EF-Domstolen har fastslået ikke overholder direktivet om 
rensning af byspildevand? Vil Kommissionen afvise medlemsstaternes opfordringer til at 
revidere direktivet om rensning af byspildevand? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen 
træffe for at sikre en fuldstændig gennemførelse af direktivet om rensning af byspildevand i 
EU-12 i 2015?

2. Spørgsmål vedrørende Grækenlands gennemførelse af artikel 5 i direktiv 91/271/EØF
(Evangelia Tzampazi)

I artikel 5 i direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand står der, at medlemsstaterne 
skal kortlægge følsomme områder på nationalt område og sørge for, at byspildevand, der 
tilledes kloaknet, bliver renset mere vidtgående, før det udledes til følsomme områder, så man 
undgår skader på det naturlige miljø. Sådan som det er angivet i en meddelelse fra 
Kommissionen om dette emne, er der indledt overtrædelsesprocedurer mod Grækenland, fordi 
landet ikke har truffet de nødvendige foranstaltninger.

Kommissionen bedes i lyset af ovenstående oplyse følgende:
Hvilken udvikling har der været i den pågældende sag?
Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at direktiv 91/271/EØF 
gennemføres korrekt, og at følsomme områder beskyttes mod byspildevand, der ikke er renset 
tilstrækkeligt?

SPØRGSMÅL VEDRØRENDE VANDRAMMEDIREKTIVET (DIREKTIV 2000/60/EF)

3. Første trin i gennemførelsen af vandrammedirektivet (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin og Hiltrud Breyer)

Kommissionens meddelelse (KOM(2007)128) af 22. marts 2007 viser et negativt billede af 
det første trin i gennemførelsen af vandrammedirektivet 2000/60/EF. I denne meddelelse står 
der, at Kommissionen fandt "19 medlemsstater med alvorlige mangler, hvad angår artikel 4, 9 
eller 14", og at "de fleste andre medlemsstater har ikke gennemført vandrammedirektivet med 
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fuld overensstemmelse." 

I artikel 4 fastlægges miljømålene, artikel 9 omhandler dækning af omkostninger ved 
forsyningspligtydelser, og artikel 14 vedrører offentlig oplysning og høring. Disse artikler 
udgør således vandrammedirektivets nøgleelementer.

Desuden fandt Kommissionen, at det i gennemsnit er over 60 % af alt overfladevand i EU, 
som risikerer ikke at nå miljømålene i vandrammedirektivet i 2015, hvis man tager 
udgangspunkt i de aktuelle oplysninger, eller også er oplysningerne utilstrækkelige til at 
vurdere denne risiko.

Kommissionen udtaler, at den vil "behandle disse negative resultater med højeste prioritet." 

Er der nogen medlemsstater - og så fald hvilke - som har truffet passende foranstaltninger for 
at rette op på manglerne i henhold til Kommissionens meddelelse? Hvilke foranstaltninger 
"med højeste prioritet" har Kommissionen truffet siden marts 2007 for at sikre, at 
medlemsstaterne hurtigst muligt overholder vandrammedirektivets bestemmelser og opfylder 
miljømålene i 2015? 

4. Gennemførelse af artikel 4, stk. 7, i vandrammedirektivet (Margrete Auken, Marie-
Anne Isler-Beguin og Hiltrud Breyer)

I artikel 4, stk. 7, i vandrammedirektivet står der, at på visse betingelser misligholder 
medlemsstaterne ikke vandrammedirektivet, hvis de f.eks. ikke opnår god grundvandstilstand, 
god økologisk tilstand eller ikke forebygger forringelse af vandtilstanden.

Hvilke medlemsstater har gennemført artikel 4, stk. 7, korrekt? Mener Kommissionen, at 
medlemsstater, som har gjort brug af eller sandsynligvis vil gøre brug af denne artikel, har 
opfyldt eller vil opfylde alle betingelserne heri? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen 
træffe over for de medlemsstater, som ikke har gennemført artikel 4, stk. 7, eller som ikke har 
gennemført den korrekt, og som alligevel planlægger nye infrastrukturudviklinger?

5. EU-finansieret infrastrukturs overensstemmelse med vandrammedirektivet (Margrete 
Auken, Marie-Anne Isler-Beguin og Hiltrud Breyer)

I henhold til Kommissionens dokument fra februar 2006 med titlen "Making the Structural 
and Cohesion Funds Water Positive" er det nødvendigt, at støtten fra fondene er i tråd med 
vandpolitikken.

Vi har dog fået oplysninger om EU-finansiering af forskellige projekter, f.eks. konstruktionen 
af spærringer, dæmninger eller vandkraftværker, som er i strid med vandrammedirektivet, 
eftersom forudsætningerne i artikel 4, stk. 7, der gør det muligt ikke at opfylde visse 
betingelser, ikke er opfyldt.
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Er Kommissionen klar over, at EU finansierer større projekter, som lader til at være i strid 
med EU's vandlovgivning? Hvilke foranstaltninger har Kommissionen til hensigt at træffe for 
at sikre, at strukturfondenes og Samhørighedsfondens udgifter opfylder lovkravene i 
vandrammedirektivet?

6. Udbedring af alvorlige mangler (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin og Hiltrud 
Breyer)

I henhold til Kommissionens meddelelse om første trin i gennemførelsen af 
vandrammedirektivet 2000/60/EF (VRD) er der alvorlige mangler med hensyn til de nationale 
økologiske vurderings- og klassificeringssystemer, navnlig når det gælder den vigtige 
interkalibreringsøvelse. Dette underminerer kraftigt vandrammedirektivets troværdighed.

Desuden fastslog man i meddelelsen, at det er nødvendigt at forbedre metoderne og 
tilgangene til nogle kernespørgsmål (f.eks. udpegning af stærkt modificerede vandområder, 
kriterier for risikovurdering eller behandling af grundvandets kvantitative tilstand).

Endelig står der, at det er nødvendigt betydeligt at mindske de nuværende datahuller og -
mangler i artikel 5-analysen (vandområdedistriktets karakteristika, en vurdering af 
menneskelige aktiviteters indvirkning på overfladevandets og grundvandets tilstand samt en 
økonomisk analyse af vandanvendelsen).

Mener Kommissionen, at medlemsstaterne a) anerkender disse mangler og b) træffer de 
fornødne foranstaltninger for at udbedre dem? Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen 
træffe for at bidrage til udbedringen af disse mangler, og vil overtrædelsesprocedurer høre 
med til disse foranstaltninger?

7. Udviklingen i de nye medlemsstater (Richard Seeber)

Hvad er den seneste udvikling i vandrammedirektivet i de nye medlemsstater? Hvilke 
konsekvenser vil indførelsen af prissætning have for de nye medlemsstater?

8. De demografiske ændringers indflydelse (Richard Seeber)

Vi står i en situation med nogle stadig større demografiske udfordringer. Hvilke langsigtede 
virkninger vil ændringen af de demografiske strukturer have for den kommende 
gennemførelse af vandrammedirektivet, navnlig hvad den offentlige deltagelse angår?
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