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FRÅGOR RÖRANDE DIREKTIV 91/271/EEG OM RENING AV AVLOPPSVATTEN 
FRÅN TÄTBEBYGGELSE

1. Rening av avloppsvatten från tätbebyggelse (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin 
och Hiltrud Breyer)

Fullständigt genomförande av vattenlagstiftningen, till exempel direktiv 91/271/EEC om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, är en förutsättning för att bestämmelserna i 
ramdirektivet för vatten ska kunna uppfyllas. Under 2003 rapporterades att direktivet om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse endast genomförts till 81 procent i EU–15. 
Kommissionen har de senaste åren vidtagit rättsliga åtgärder mot flera medlemsstater.
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De flesta av de 12 nya medlemsstaterna har beviljats övergångsperioder fram till 2015 innan 
de måste införliva direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Det förefaller 
dock uppenbart att flera av dem tvekar att uppfylla åtagandena i direktivet inom denna 
tidsfrist eftersom det saknas politisk vilja att säkerställa nödvändig finansiering. Det verkar 
som om vissa av dessa medlemsstater därför till och med efterlyser en översyn av detta 
direktiv med hänvisning till arbetet för ”bättre lagstiftning”. 

När räknar kommissionen med att direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse i 
EU–15 kommer att införlivas fullt ut? I vilka fall kommer kommissionen att vidta åtgärder 
enligt artikel 228 mot de medlemsstater i EU–15 som EG-domstolen har funnit inte följer 
direktivet? Kommer kommissionen att stå emot vissa medlemsstaters krav om en översyn av 
direktivet? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att se till att direktivet om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse genomförs fullständigt i EU–12 senast 2015?

2. Fråga om Greklands genomförande av artikel 5 i direktiv 91/271/EG
(Evangelia Tzampazi)

I artikel 5 i direktiv 91/271/EG om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse fastslås att 
medlemsstaterna ska ange känsliga områden på sitt territorium och säkerställa att 
avloppsvatten från tätbebyggelse som tas om hand genom ledningsnät ska undergå mer 
långtgående rening före utsläpp i känsliga områden för att förhindra att miljön tar skada. 
Överträdelseförfaranden har inletts mot Grekland på grund av landets underlåtenhet att vidta 
de åtgärder som krävs, vilket har uppgetts i ett meddelande från kommissionen.

Mot bakgrund av ovanstående vill jag fråga kommissionen:
Hur har det berörda ärendet utvecklats?
Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att säkerställa att direktiv 91/271/EG 
tillämpas korrekt och att känsliga områden skyddas från otillräckligt renat avloppsvatten från 
tätbebyggelse? 

FRÅGOR OM RAMDIREKTIVET FÖR VATTEN 2000/60/EG

3. Första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin och Hiltrud Breyer)

I kommissionens meddelande KOM(2007)0128 av den 22 mars 2007 målas en negativ bild 
upp av det första steget i genomförandet av ramdirektivet för vatten 2000/60/EG. I detta 
meddelande konstaterade kommissionen ”stora brister hos 19 medlemsstater när det gäller 
[införlivandet av] artikel 4, 9 eller 14” samt att ”de flesta andra medlemsstater har misslyckats 
med att införliva ramdirektivet fullt ut”.

I artikel 4 fastställs miljömålen, i artikel 9 behandlas täckningen av kostnaderna för 
vattentjänster och i artikel 14 behandlas information till och samråd med allmänheten. Dessa 
artiklar utgör alltså centrala delar i ramdirektivet för vatten. 
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Kommissionen har dessutom funnit att enligt aktuella uppgifter riskerar i genomsnitt mer än
60 procent av alla ytvattenförekomster i EU att inte uppfylla miljömålen i ramdirektivet 
före 2015. I många fall är uppgifterna för att bedöma denna risk dessutom otillräckliga. 

Kommissionen meddelar att den ”kommer att ge högsta prioritet åt åtgärdandet av dessa 
negativa konstateranden”. 

Vilka eventuella medlemsstater har vidtagit lämpliga åtgärder för att åtgärda den bristande 
överensstämmelsen efter kommissionens meddelande? Vilka åtgärder med ”högsta prioritet” 
har kommissionen vidtagit sedan mars 2007 för att säkerställa att medlemsstaterna uppnår 
överensstämmelse med ramdirektivet för vatten så snart som möjligt och uppfyller miljömålen 
senast 2015?

4. Tillämpningen av artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten (Margrete Auken, 
Marie-Anne Isler-Beguin och Hiltrud Breyer)

I artikel 4.7 i ramdirektivet för vatten stadgas att medlemsstaterna under vissa förutsättningar 
inte gör sig skyldiga till överträdelse av detsamma om god grundvattenstatus eller god 
ekologisk status inte uppnås eller om försämring av statusen hos en vattenförekomst inte 
förebyggs. 

Vilka medlemsstater har införlivat artikel 4.7 korrekt? Anser kommissionen att medlemsstater 
som hänvisar till denna artikel eller som sannolikt kommer att göra det har uppfyllt eller 
kommer att uppfylla alla villkor? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta mot de 
medlemsstater som inte har införlivat artikel 4.7 eller inte har gjort det korrekt och som 
planerar nya infrastrukturprojekt?

5. Gemenskapsfinansieringens överensstämmelse med ramdirektivet för vatten
(Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin och Hiltrud Breyer)

Enligt kommissionens dokument ”Making the Structural and Cohesion Funds Water Positive” 
(om hur struktur- och sammanhållningsfonderna kan användas för att gynna en hållbar 
vattenpolitik) från februari 2006 måste stödet från fonderna vara förenligt med 
vattenpolitiken. 

Vi har dock fått uppgifter om gemenskapsfinansiering till olika projekt, till exempel 
uppförande av fördämningar, dammar eller vattenkraftverk, som strider mot ramdirektivet för 
vatten eftersom villkoren i artikel 4.7, där det medges att man inte måste tillmötesgå vissa
krav, inte är uppfyllda. 

Känner kommissionen till att gemenskapsmedel beviljas omfattande projekt som strider mot 
gemenskapslagstiftningen om vatten? Vilka åtgärder avser kommissionen att vidta för att 
säkerställa att utgifter inom struktur- och sammanhållningsfonderna uppfyller de rättsliga 
kraven i ramdirektivet för vatten?
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6. Åtgärdande av allvarliga brister (Margrete Auken, Marie-Anne Isler-Beguin och 
Hiltrud Breyer)

Enligt kommissionens meddelande om det första steget i genomförandet av ramdirektivet för 
vatten 2000/60/EG finns allvarliga brister i de nationella systemen för miljöutvärdering och 
klassificering, särskilt den viktiga interkalibreringen. Detta leder till att trovärdigheten för 
ramdirektivet för vatten allvarligt urholkas. 

Dessutom framförs i meddelandet att metoder och strategier när det gäller vissa nyckelfrågor 
(såsom påvisande av kraftigt modifierade vattenförekomster, kriterier för riskbedömning eller 
behandling av grundvattenförekomsters kvantitativa status) måste förbättras. 

Slutligen fastställs att de nuvarande uppgiftsluckorna och bristerna när det gäller 
artikel 5-analys (avrinningsdistriktets karakteristika, översyn av miljökonsekvenserna av 
mänsklig verksamhet och ekonomisk analys av vattenanvändning) måste minskas väsentligt.

Anser kommissionen att medlemsstaterna a) erkänner dessa brister och b) vidtar tillräckliga 
åtgärder för att rätta till dem? Vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta för att bidra till 
att dessa brister rättas till, och kommer överträdelseförfaranden att ingå bland dessa åtgärder?

7. Utvecklingen i de nya medlemsstaterna (Richard Seeber)

Hur ser den senaste utvecklingen ut när det gäller ramdirektivet för vatten i de nya 
medlemsstaterna? Vilka effekter kan konstateras sedan de nya medlemsstaterna infört 
prissättning?

8. Påverkan på grund av demografiska förändringar (Richard Seeber)

Vi befinner oss i en situation med allt större demografiska utmaningar. Vilka långsiktiga 
effekter kommer förändringen av de demografiska strukturerna att få för det framtida 
genomförandet av ramdirektivet för vatten, särskilt vad gäller det offentliga deltagandet?
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