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VRAGEN OVER RICHTLIJN 91/271/EEG INZAKE DE BEHANDELING VAN 
STEDELIJK AFVALWATER

1. Behandeling van stedelijk afvalwater (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin en
Hiltrud Breyer)

De onverkorte uitvoering van wetgeving in verband met water zoals richtlijn 91/271/EEG
inzake de behandeling van stedelijk afvalwater (RBSA) is een absolute voorwaarde voor de 
naleving van de kaderrichtlijn water (KRW). Volgens de rapporten van de lidstaten van de 
EU-15 werd in 2003  slechts voor 81% uitvoering gegeven aan de RBSA. De Commissie 
heeft de jongste jaren juridische stappen tegen verscheidene lidstaten ondernomen.

Voor het merendeel van de 12 nieuwe lidstaten geldt een overgangsperiode tot 2015 voor de 
naleving van de RBSA. Toch ziet het er nu al naar uit dat heel wat van deze landen 
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weigerachtig zijn om de RBSA tegen die termijn ten uitvoer te leggen, daar de politieke wil 
ontbreekt om de nodige financiële middelen hiervoor uit te trekken. Naar verluidt zouden een 
aantal van deze lidstaten zelfs vragen om deze richtlijn te herzien in het kader van "beter 
wetgeven". 

Wanneer zullen de EU-15 volgens de verwachtingen van de Commissie volledig uitvoering 
geven aan de RBSA? In welke gevallen zal de Commissie op grond van art. 228 actie 
ondernemen tegen die lidstaten van de EU-15 die volgens het HvJ de RBSA niet naleven? Zal 
de Commissie weerstaan aan de oproep van bepaalde lidstaten om de RBSA te herzien? 
Welke stappen zal de Commissie ondernemen om ervoor te zorgen dat de overige twaalf 
lidstaten tegen 2015 ten volle uitvoering geven aan de RBSA?

2. Vraag over de uitvoering van artikel 5 van richtlijn 91/271/EEG door Griekenland
(Evangelia Tzampazi)

Artikel 5 van richtlijn 91/271/EEG inzake de behandeling van stedelijk afvalwater bepaalt dat 
de lidstaten kwetsbare gebieden op hun grondgebied moeten aanwijzen en ervoor moeten 
zorgen dat stedelijk afvalwater dat in opvangsystemen terechtkomt vóór lozing in kwetsbare 
gebieden aan een strengere behandeling wordt onderworpen om milieuschade te voorkomen. 
Uit een mededeling van de Commissie blijkt dat er een inbreukprocedure tegen Griekenland is 
gestart omdat dit land heeft nagelaten de vereiste maatregelen te nemen.

Kan de Commissie gelet op het bovenstaande zeggen:
wat de stand van zaken in deze kwestie is?
welke stappen zij wil ondernemen om ervoor te zorgen dat richtlijn 91/271/EEG correct wordt 
uitgevoerd en dat kwetsbare gebieden beschermd worden tegen stedelijk afvalwater dat niet 
naar behoren behandeld is? 

VRAGEN OVER DE KADERRICHTLIJN WATER 2000/60/EG

3. Eerste fase in de uitvoering van de kaderrichtlijn water (Margrete Auken, Marie-Anne 
Isler-Beguin en Hiltrud Breyer)

Mededeling COM(2007) 128 van de Commissie van 22 maart 2007 schetst een ontluisterend 
beeld van de uitvoering van de eerste fase van de kaderrichtlijn water 2000/60/EG (KRW). In 
haar mededeling heeft de Commissie 19 lidstaten geïdentificeerd die ernstig tekortschieten in 
de omzetting van artikel 4, 9 of 14 en zegt zij dat de meeste andere lidstaten de KRW niet 
volledig conform omzetten.

Artikel 4 legt de milieudoelstellingen vast, artikel 9 handelt over terugwinning van kosten 
voor waterdiensten en artikel 14 gaat over voorlichting en raadpleging van het publiek. Deze 
artikelen vormen de kern van de KRW. 

De Commissie constateerde voorts dat uitgaande van de huidige gegevens voor gemiddeld 
meer dan 60% van oppervlaktewaterlichamen in de EU het risico bestaat dat de 
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milieudoelstellingen van de KRW niet worden gehaald tegen 2015 of dat er onvoldoende 
gegevens beschikbaar zijn om dat risico te evalueren. 

De Commissie zegt ook dat zij deze negatieve bevindingen met de hoogste prioriteit zal 
behandelen. 

Zijn er lidstaten die na de mededeling van de Commissie het nodige hebben gedaan om de 
richtlijn alsnog in acht te nemen? Zo ja, welke? Welke actie heeft de Commissie sinds maart 
2007 "met de hoogste prioriteit" ondernomen om ervoor te zorgen dat de lidstaten de KRW zo 
spoedig mogelijk in acht nemen en de milieudoelstellingen tegen 2015 bereiken?

4. Toepassing van artikel 4, lid 7 van de KRW (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
en Hiltrud Breyer)

Artikel 4, lid 7 van de KRW bepaalt dat de lidstaten onder bepaalde voorwaarden geen 
inbreuk op de richtlijn maken, zelfs wanneer zij er niet in slagen een goede 
grondwatertoestand of een goede ecologische toestand te bewerkstelligen of achteruitgang 
van de watertoestand te voorkomen. 

Welke lidstaten hebben naar behoren uitvoering gegeven aan artikel 4, lid 7? Is de Commissie 
van oordeel dat lidstaten die nu of wellicht later onder de toepassing van dit artikel vallen, aan 
alle voorwaarden ervan hebben voldaan, respectievelijk zullen voldoen? Welke stappen zal de 
Commissie ondernemen tegen lidstaten die artikel 4, lid 7 niet naar behoren hebben omgezet 
en toch nieuwe infrastructuurprojecten plannen?

5. Conformiteit van communautaire financiering van infrastructuur met de KRW
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin en Hiltrud Breyer)

Volgens het document van de Commissie 'Making the Structural and Cohesion Funds Water-
Positive' van februari 2006 moet steun uit fondsen in overeenstemming zijn met het 
waterbeleid. 

Er heeft ons informatie bereikt dat de Gemeenschap allerlei projecten zou financieren, zoals 
de bouw van stuwdammen en waterkrachtcentrales, die strijdig zouden zijn met de KRW,
omdat zij niet voldoen aan de voorwaarden van artikel 4, lid 7, om aan bepaalde vereisten niet 
te moeten beantwoorden. 

Is het de Commissie bekend dat er EG-middelen gaan naar grote projecten die in strijd zijn 
met de Gemeenschapswetgeving inzake water? Wat wil de Commissie ondernemen om 
ervoor te zorgen dat uitgaven uit de structuur- en cohesiefondsen in overeenstemming zijn 
met de wettelijke vereisten van de KRW?

6. Een einde maken aan ernstige tekortkomingen (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-
Beguin en Hiltrud Breyer)
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Volgens de mededeling van de Commissie over de eerste fase van de uitvoering van de 
kaderrichtlijn water 2000/60/EG (KRW) zijn er ernstige tekortkomingen op het vlak van de 
nationale ecologisch beoordelings- en classificatiesystemen, met name de belangrijke 
interkalibratieoefening. Dit ondergraaft in sterke mate de KRW. 

In de mededeling staat voorts dat de methodologieën en benaderingen betreffende een aantal 
kernvraagstukken (zoals aanwijzing van sterk veranderde waterlichamen, criteria voor het 
beoordelen van risico of voor het behandelen van de kwantitatieve toestand van grondwater)
voor verbetering vatbaar zijn.

Ten slotte staat er nog dat de bestaande gegevenshiaten en tekortkomingen van de artikel 5-
analyse sterk moeten verminderen (kenmerken van stroomgebieddistricten, evaluatie van de 
gevolgen van menselijke activiteiten voor het milieu en economische analyse van het 
watergebruik).

Is de Commissie van oordeel dat de lidstaten a) deze tekortkomingen erkennen en b) genoeg 
doen om een einde aan deze tekortkomingen te maken? Wat zal de Commissie doen om te 
helpen bij het wegwerken van deze tekortkomingen en behoren inbreukprocedures daarbij tot 
de mogelijkheden?

7. Ontwikkelingen in de nieuwe lidstaten (Richard Seeber)

Wat zijn de laatste ontwikkelingen in de nieuwe lidstaten op het vlak van de kaderrichtlijn 
water? Wat zijn de gevolgen van de invoering van tarifering in de nieuwe lidstaten?

8. Effect van demografische veranderingen (Richard Seeber)

Wij worden geconfronteerd met ingrijpende demografische veranderingen. Wat zijn op lange 
termijn de gevolgen van de veranderende demografische structuur voor de uitvoering van de 
kaderrichtlijn water in de toekomst, met name wat de participatie van het publiek betreft?
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