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P5_TA(2002)0122 

Byspildevand 

Europa-Parlamentets beslutning om Rådets direktiv 91/271/EØF om rensning af 
byspildevand (2000/2318(INI)) 
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til EF-traktatens artikel 175, stk. 1, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 91/271/EØF af 21. maj 1991 om rensning af byspildevand 

(direktiv om byspildevand)1, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 76/160/EØF af 8. december 1975 om kvaliteten af 

badevand (direktiv om badevand)2, 
 
- der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 

om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (direktiv 
om vandpolitiske foranstaltninger)3, 

 
- der henviser til Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper 

samt vilde dyr og planter ("habitat"-direktivet)4, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 79/409/EØF af 2. april 1979 om beskyttelse af vilde fugle 

(fugledirektivet)5, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 80/778/EØF af 15. juli 1980 om kvaliteten af drikkevand6, 

ændret ved direktiv 98/83/EF7, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 91/676/EØF af 12. december 1991 om beskyttelse af vand 

mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget8, 
 
- der henviser til udkast til beretning fra Kommissionen om gennemførelsen af direktiv 

91/271/EØF fremsendt til Europa-Parlamentet i slutningen af 2001, 
 
- der henviser til forretningsordenens artikel 163, 
 
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 

Forbrugerpolitik (A5-0459/2001), 
                                                 
1  EFT L 135 af 30.5.1991, s. 40. 
2  EFT L 31 af 5.2.1976, s. 1. 
3  EFT L 327 af 22.12.2000, s. 1. 
4  EFT L 206 af 22.7.1992, s. 7. 
5  EFT L 103 af 25.4.1979, s. 1. 
6  EFT L 229 af 30.8.1980, s. 11. 
7  EFT L 330 af 5.12.1998, s. 32. 
8  EFT L 375 af 31.12.1991, s. 1. 
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A. der henviser til, at direktivet om byspildevand i de tilfælde, hvor det er blevet gennemført, 

har ført til en væsentlig forbedring af vandkvaliteten i mange floder, søer og kystnære 
farvande i Europa, 

 
B. der henviser til, at forureningen som følge af manglende eller utilstrækkelig rensning af 

spildevandet i en medlemsstat indvirker på kvaliteten af badevand og drikkevandskilder 
på nationalt plan og på de øvrige medlemsstaters vandkvalitet, og at det for at opfylde 
målsætningerne i direktiv 91/271/EØF er nødvendigt at iværksætte 
fællesskabsforanstaltninger i alle medlemsstater, 

 
C. der henviser til, at forsinkelser i forbindelse med en medlemsstats gennemførelse af 

direktivets forskrifter og administrative bestemmelser får negative følger for de øvrige 
medlemsstater, fordi vandkvaliteten som helhed forringes, 

 
D. der henviser til, at gennemførelsen af direktivet om byspildevand lader meget tilbage at 

ønske, idet en række medlemsstater ikke har anvendt dette direktiv, som er mere end 10 år 
gammelt, selv om det er en af hjørnestenene i den europæiske vandlovgivning, 

 
E. der henviser til, at en række medlemsstaters manglende gennemførelse af direktivet om 

byspildevand ikke er et enkeltstående tilfælde, idet ni medlemsstater allerede af De 
Europæiske Fællesskabers Domstol er blevet kendt skyldige i ikke at have bragt deres 
lovgivning i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen om spildevand i 42 tilfælde 
vedrørende 17 direktiver, 

 
F. der henviser til, at mange byområder med mere end 150.000 personækvivalenter i 1998 

udledte alt deres spildevand i det omgivende miljø uden nogen form for rensning, og at et 
alt for stort antal byområder udledte størstedelen af deres spildevand efter en 
utilstrækkelig rensning eller uden nogen form for rensning, 

 
G. der henviser til, at mere end hundrede store byområder har fremsendt utilstrækkelige 

oplysninger til Kommissionen, 
 
H. der henviser til, at adskillige medlemsstater har været tilbageholdende og tøvende med 

hensyn til kortlægning af følsomme områder og ikke i tilstrækkelig grad har gjort sig 
klart, at spildevand ikke forbliver på samme sted, og at det bidrager til en forøget 
forurening ned ad strømmen; dette fører til en undervurdering af følgerne af udledning af 
spildevand og af de mål for rensning af spildevand, der er nødvendige for at minimere 
sådanne følger, 

 
I. der henviser til, at størstedelen af medlemsstaterne har været meget langsomme med at 

give Kommissionen underretning om anvendelsen af direktivet, medens andre 
medlemsstater overhovedet ikke eller kun i utilstrækkeligt omfang har givet 
Kommissionen oplysning om situationen i deres respektive lande og dermed gjort det 
umuligt at foretage en korrekt evaluering, 

 
J. der henviser til, at medlemsstaterne ved at undlade at fremsende oplysninger og dermed 

offentliggøre rapporter om vandkvaliteten har krænket borgernes ret til oplysninger om 
miljøet, 
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K. der henviser til, at Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og Forbrugerbeskyttelse 
har været nødsaget til at arbejde med meget få oplysninger, hvilket skyldes dels 
medlemsstaternes og dels Kommissionens langsommelighed, og at denne mangel på 
oplysninger indvirker på konklusionerne i nærværende initiativbetænkning, 

 
1. understreger betydningen af den juridisk bindende tidsplan i direktivet om byspildevand 

og af at sikre, at de undertiden betydelige forsinkelser i medlemsstaterne med hensyn til 
gennemførelsen af direktivet ikke øges yderligere; understreger endvidere, at det påhviler 
medlemsstaterne at gennemføre bestemmelserne i direktivet om byspildevand i national 
ret og herefter at omsætte dem i praksis; 

 
2. understreger, at en række medlemsstater har været restriktive og tøvende med hensyn til 

at kortlægge følsomme områder, fordi de har undervurderet følgerne af udledning af 
spildevand og direktivets mål for rensning med henblik på minimering af disse følger; 

 
3. opfordrer Kommissionen til ufortøvet at formane de medlemsstater, der ikke opfylder 

deres indberetningspligt over for Kommissionen, og sørge for, at oplysningerne straks 
fremsendes; 

 
4. opfordrer indtrængende Kommissionen til at indlede en overtrædelsesprocedure i de 

tilfælde, hvor kriterierne for kortlægning af følsomme områder ikke er blevet overholdt 
eller er blevet tilsidesat, og til at sikre, at Kommissionen ligeledes går rettens vej i de 
tilfælde, hvor medlemsstaterne ikke fremsender de ønskede oplysninger; 

 
5. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har kortlagt følsomme områder, til straks at 

fremsende fyldestgørende oplysninger til Kommissionen om gennemførelsen af direktivet 
for dermed at gøre det muligt at foretage en fuld evaluering af situationen i Fællesskabet; 

 
6. henstiller til Kommissionen snarest muligt at forelægge en ny oversigt over 

medlemsstaternes gennemførelse af direktivet inden for den tredje frist, som ligeledes er 
udløbet, og som endnu ikke er blevet analyseret; anmoder endvidere Kommissionen om i 
forbindelse med sin første rapport af udfolde yderligere bestræbelser på at supplere og 
ajourføre de indsendte oplysninger; 

 
7. finder det skandaløst, at medlemsstaterne i den grad generelt tilsidesætter deres 

informationspligt, at det heller ikke i 2001 vil være muligt at kontrollere, om den første 
frist - udgangen af 1998 - er blevet overholdt, og opfordrer de medlemsstater, der er 
bagud, til ufortøvet at opfylde deres informationspligt i henhold til direktivets 
bestemmelser, især eftersom fristen for anden fase - udgangen af 2000 - i mellemtiden 
ligeledes er udløbet, uden at der foreligger nogen form for brugbare oplysninger; 

 
8. henstiller til Kommissionen fortsat resolut at gøre brug af de nødvendige retsmidler, den 

råder over, til at sikre en korrekt gennemførelse af direktivet om byspildevand og til at 
følge sagen op, hver gang den opdager, at medlemsstaterne ikke har opfyldt deres 
forpligtelser; 

 
9. opfordrer Kommissionen til på en klar og let forståelig måde at redegøre for de 

verserende sager ved Domstolen særskilt for hvert enkelt land og for hvert direktiv, samt 
at offentliggøre disse oplysninger på Internettet, så snart de foreligger; 
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10. anerkender Kommissionens bestræbelser på at få gennemført direktivet og - til forskel fra 
tidligere - dens bestræbelser på at gennemtvinge gennemførelsen; 

 
11. konstaterer, at Kommissionen har taget initiativ til at gøre økonomisk støtte betinget af 

nøje overholdelse af bestemmelserne i direktivet om byspildevand; understreger 
imidlertid, at et sådant initiativ ikke bør være til hinder for beskyttelsen af miljøet ved at 
bringe de nødvendige investeringer til opfyldelse af dette mål i fare, således at de 
pågældende samfund dermed straffes; 

 
12. opfordrer Kommissionen til at stille flere interne ressourcer til rådighed med henblik på at 

få gennemført direktivet; 
 
13. glæder sig over, at Kommissionen har taget initiativ til at afholde et seminar for at 

orientere om de bedste og dårligste resultater af gennemførelsen af direktivet om 
byspildevand; finder, at et sådant seminar vil kunne bidrage til at indkredse problemerne 
og føre til en mere effektiv gennemførelse af en række miljødirektiver; opfordrer derfor 
Kommissionen til sammen med Europa-Parlamentet regelmæssigt at afholde seminarer 
om direktiver, hvis gennemførelse lader meget tilbage at ønske; 

 
14. opfordrer Kommissionen til med støtte fra Det Europæiske Miljøagentur at forbedre 

indsamlingen af data og oplysninger om trykket, forholdene og tendenserne i de 
forskellige afvandingsområder, samt at udarbejde evalueringer og prognoser vedrørende 
miljømæssige fremskridt i disse områder som følge af direktivets gradvise og endelige 
gennemførelse; henstiller til Kommissionen at iværksætte en række konkrete 
foranstaltninger, som skal hjælpe ansøgerlandene med den fremtidige gennemførelse af 
direktivet om byspildevand; 

 
15. opfordrer Kommissionen til i medlemsstaterne at iværksætte en grundig og detaljeret 

undersøgelse af grundene til, at mange ikke har gennemført direktivets bestemmelser, for 
at få kendskab til de nøjagtige årsager hertil; 

 
16. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 

medlemsstaternes parlamenter. 
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