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Stedelijk afvalwater  

Resolutie van het Europees Parlement over de toepassing van Richtlijn 91/271/EEG inzake 
de behandeling van stedelijk afvalwater (2000/2318(INI)) 

 

Het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 175, lid 1 van het Verdrag, 

– gezien Richtlijn 91/271/EEG van de Raad van 21 mei 1991 inzake de behandeling van 
stedelijk afvalwater (afvalwaterrichtlijn)1, 

– gezien Richtlijn 76/160/EEG van de Raad van 8 december 1975 inzake de kwaliteit van het 
zwemwater (zwemwaterrichtlijn)2, 

– gezien Richtlijn 2000/60/EG van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2000 
tot vaststelling van een kader voor communautaire maatregelen betreffende het waterbeleid 
(waterrichtlijn)3, 

– gezien Richtlijn 92/43/EEG van de Raad van 21 mei 1992 betreffende de instandhouding 
van de natuurlijke habitats en de wilde flora en fauna (habitatrichtlijn)4, 

– gezien Richtlijn 79/409/EEG van de Raad van 2 april 1979 inzake het behoud van de 
vogelstand (vogelrichtlijn)5, 

– gezien Richtlijn 80/778/EEG van de Raad van 15 juli 1980 betreffende de kwaliteit van voor 
menselijke consumptie bestemd water6, zoals gewijzigd door Richtlijn 98/83/EG7, 

– gezien Richtlijn 91/676/EEG van de Raad van 12 december 1991 inzake de bescherming van 
water tegen verontreiniging door nitraten uit agrarische bronnen8, 

– gezien het ontwerprapport van de Commissie over toepassing van Richtlijn 91/271/EEG, 
eind 2001 toegezonden aan het Europees Parlement, 

– gelet op artikel 163 van zijn Reglement, 

– gezien het verslag van de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid 
(A5-0459/2001), 

A. overwegende dat de richtlijn inzake stedelijk afvalwater sinds de toepassing ervan heeft 
                                                 
1 PB L 135 van 30.5.1991, blz. 40. 
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8 PB L 375 van 31.12.1991, blz. 1. 



geleid tot aanzienlijke verbeteringen in de kwaliteit van het water van veel rivieren, meren 
en kustgebieden in Europa, 

B. overwegende dat vervuiling als gevolg van het niet behandelen - of onvoldoende behandelen 
- van afvalwater in een lidstaat gevolgen heeft voor de kwaliteit van het zwemwater en de 
drinkwaterbronnen op nationaal niveau en voor de kwaliteit van het water in andere lidstaten 
en dat een communautaire actie in alle lidstaten noodzakelijk is om de doelstellingen van 
Richtlijn 91/271/EEG te verwezenlijken, 

C. overwegende dat vertraging die in een lidstaat optreedt bij de naleving van de wettelijke, 
reglementaire en administratieve voorschriften van de richtlijn, negatieve gevolgen heeft 
voor de overige lidstaten, omdat de kwaliteit van de watervoorraad in zijn geheel hierdoor 
achteruit gaat, 

D. overwegende dat de toepassing van de richtlijn inzake stedelijk afvalwater ernstige 
tekortkomingen vertoont als gevolg van het feit dat enkele lidstaten deze richtlijn, die nu 
ruim 10 jaar oud is, niet hebben toegepast, ondanks het feit dat de richtlijn inzake stedelijk 
afvalwater de hoeksteen vormt van de Europese waterwetgeving, 

E. overwegende dat het niet toepassen van de richtlijn inzake stedelijk afvalwater geen 
geïsoleerd verschijnsel is, gezien het feit dat het Europese Hof van Justitie in 42 zaken die 
betrekking hadden op 17 richtlijnen, reeds negen lidstaten schuldig heeft bevonden aan 
overtreding van de communautaire waterwetgeving, 

F. overwegende dat in 1998 een groot aantal stedelijke agglomeraties met meer dan 150.000 
inwonerequivalenten hun afvalwater in het milieu loosden zonder dat het enige behandeling 
onderging en dat een te groot aantal agglomeraties het grootste gedeelte van hun afvalwater 
na een minimale of ontoereikende behandeling loosden, 

G. overwegende dat ruim honderd grote stedelijke agglomeraties de Commissie onvolledig 
hebben geïnformeerd, 

H. overwegende dat verscheidene lidstaten nalatig en te restrictief zijn geweest bij de 
aanwijzing van kwetsbare zones en geen rekening hebben gehouden met het feit dat 
afvalwater zich verplaatst en bijdraagt tot verdere vervuiling van het water stroomafwaarts, 
hetgeen ertoe leidt dat de gevolgen van afvalwater worden onderschat en te weinig aandacht 
wordt besteed aan de behandelingsdoelstellingen die nodig zijn om deze gevolgen te 
minimaliseren, 

I. overwegende dat de meeste lidstaten de Commissie te laat hebben geïnformeerd over de 
toepassing van deze richtlijn, terwijl sommige lidstaten geen of onvoldoende gegevens aan 
de Commissie hebben verstrekt over de situatie in hun land, waardoor een correcte evaluatie 
onmogelijk is,  

J. overwegende dat het feit dat de lidstaten geen gegevens hebben verstrekt en derhalve geen 
rapporten hebben gepubliceerd over de kwaliteit van hun wateren, een schending inhoudt 
van het recht van de burger op milieu-informatie, 

K. overwegende dat de Commissie milieubeheer, volksgezondheid en consumentenbeleid heeft 
moeten werken met deze weinige gegevens doordat de lidstaten en de Commissie geen haast 
maken, en dat het gebrek aan gegevens zijn weerslag heeft op de conclusies van dit 
initiatiefverslag, 



1. benadrukt het belang van het juridisch bindende tijdschema van de richtlijn inzake stedelijk 
afvalwater en wijst erop dat het zaaks is ervoor te zorgen dat de in sommige gevallen 
aanzienlijke vertragingen die in de lidstaten zijn opgetreden bij de toepassing van de 
richtlijn, niet verder oplopen; wijst er nadrukkelijk op dat het de verantwoordelijkheid van 
de lidstaten is om de bepalingen van de richtlijn inzake stedelijk afvalwater om te zetten in 
nationaal recht en deze bepalingen vervolgens in praktijk te brengen; 

2. wijst er nadrukkelijk op dat verscheidene lidstaten een restrictieve en nalatige houding aan 
de dag hebben gelegd bij de aanwijzing van kwetsbare zones, waarbij zij de gevolgen van 
afvalwater hebben onderschat en te weinig aandacht hebben besteed aan de 
behandelingsdoelstellingen om deze gevolgen te minimaliseren, overeenkomstig het 
bepaalde in de richtlijn; 

3. roept de Commissie op de lidstaten die hun meldingsplicht niet nakomen onmiddellijk te 
waarschuwen en ervoor te zorgen dat de gegevens de Commissie tijdig bereiken; 

4. dringt er bij de Commissie op aan inbreukprocedures in gang te zetten wanneer de criteria 
voor de aanwijzing van kwetsbare zones niet worden geëerbiedigd of worden genegeerd, en 
voorts om gerechtelijke stappen te ondernemen ingeval lidstaten nalaten gegevens mede te 
delen; 

5. verzoekt de lidstaten die nog geen kwetsbare zones hebben aangewezen, de Commissie 
onverwijld volledige informatie te verstrekken over de toepassing van de richtlijn, teneinde 
een globale evaluatie van de situatie in de Gemeenschap mogelijk te maken; 

6. verzoekt de Commissie zo spoedig mogelijk een nieuwe balans op te maken van de 
uitvoering van de richtlijn door de lidstaten  in verband met de derde pijler die ook voltooid 
is, maar nog niet geanalyseerd; wat het eerste rapport betreft: verzoekt de Commissie om een 
extra inspanning om de verstrekte gegevens aan te vullen en te actualiseren;  

7. vindt het schandalig dat de lidstaten in het algemeen dermate tekortschieten in de naleving 
van hun meldingsplicht dat het zelfs in 2001 niet mogelijk is de inachtneming van de eerste 
termijn - peildatum eind 1998 - te verifiëren, en nodigt de nalatige lidstaten uit onverwijld 
alle uit hoofde van de richtlijn bestaande meldingsplichten na te komen, vooral nu ook de 
termijn voor de tweede fase - eind 2000 - inmiddels is verstreken en hierover nog helemaal 
geen bruikbare gegevens beschikbaar zijn; 

8. verzoekt de Commissie standvastig te blijven optreden in haar gebruik van de wettelijke 
instrumenten waarover zij beschikt om een correcte toepassing van de richtlijn inzake 
stedelijk afvalwater af te dwingen en te garanderen, en handelend op te treden telkens 
wanneer zij vaststelt dat lidstaten hun verplichtingen niet nakomen; 

9. verzoekt de Commissie een helder totaaloverzicht te verstrekken van de lopende zaken bij 
het Hof van Justitie van de Europese Gemeenschappen gerangschikt per land en per richtlijn 
en deze informatie op internet te zetten zodra zij beschikbaar is; 

10. waardeert het dat de Commissie zich inzet voor de omzetting van de richtlijn en, anders dan 
in het verleden, deze omzetting ook wil gaan afdwingen; 

11. juicht het initiatief van de Commissie toe om de toekenning van financiële steun te koppelen 
aan strikte naleving van de richtlijn inzake stedelijk afvalwater; wijst er evenwel op dat zo'n 
initiatief niet in mag druisen tegen de bescherming van het milieu door de investeringen in 



gevaar te brengen die nodig zijn om dit doel te bereiken en daarmee de betreffende 
gemeenschappen te duperen; 

 
12. nodigt de Commissie uit meer middelen ter beschikking te stellen voor het afdwingen van de 

omzetting van deze richtlijn in nationale wetgeving; 

13. verwelkomt het initiatief van de Commissie om een seminar te organiseren teneinde 
bekendheid te geven aan de goede en minder goede resultaten van de toepassing van de 
richtlijn inzake stedelijk afvalwater; is van oordeel dat dit seminar zou kunnen worden 
aangewend om de problemen duidelijk af te bakenen en de toepassing van bepaalde 
milieurichtlijnen te verbeteren; roept de Commissie derhalve op samen met het Europees 
Parlement regelmatig seminars te organiseren over richtlijnen met een lage omzettingsgraad; 

14. dringt er bij de Commissie op aan om, met steun van het Europees Milieuagentschap, de 
inzameling van gegevens en informatie over de milieudruk, de situatie en de tendensen in de 
verschillende stroomgebieden te verbeteren en evaluaties en ramingen voor te bereiden met 
betrekking tot de in deze stroomgebieden verwachte verbeteringen als resultaat van de steeds 
vollediger toepassing van de richtlijn; verzoekt de Commissie voorts concrete maatregelen te 
nemen om kandidaat-landen te helpen met de toekomstige tenuitvoerlegging van de richtlijn 
inzake stedelijk afvalwater; 

15. verzoekt de Commissie in de lidstaten een diepgaand en gedetailleerd onderzoek te 
verrichten naar de omstandigheden die geleid hebben tot een zo gebrekkige naleving van de 
richtlijn, teneinde meer inzicht te krijgen in de precieze oorzaken hiervan; 

16. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de Raad en de Commissie, 
alsmede aan de parlementen van de lidstaten. 
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