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Avloppsvatten från tätbebyggelse  

Europaparlamentets resolution om tillämpningen av direktiv 91/271/EEG om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse (2000/2318(INI)) 

 

Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av artikel 175.1 i fördraget, 

– med beaktande av rådets direktiv 91/271/EEG av den 21 maj 1991 om rening av 
avloppsvatten från tätbebyggelse1, 

– med beaktande av rådets direktiv 76/160/EEG av den 8 december 1975 om kvaliteten på 
badvatten2, 

– med beaktande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2000/60/EG av den 23 oktober 
2000 om upprättande av en ram för gemenskapens åtgärder på vattenpolitikens område3, 

– med beaktande av rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter4, 

– med beaktande av rådets direktiv 79/409/EEG av den 2 april 1979 om bevarande av vilda 
fåglar5, 

– med beaktande av rådets direktiv 80/778/EEG av den 15 juli 1980 om kvaliteten på vatten 
avsett att användas som dricksvatten6, ändrat genom direktiv 98/83/EG7, 

– med beaktande av rådets direktiv 91/676/EEG av den 12 december 1991 om skydd mot att 
vatten förorenas av nitrater från jordbruket8, 

– med beaktande av utkastet till kommissionens rapport om genomförandet av 
direktiv 91/271/EEG, som översändes till Europaparlamentet i slutet av 2001, 

– med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
(A5-0459/2001), och av följande skäl: 

A. I de fall då direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse tillämpats har 
kvaliteten på vattnet i många floder och sjöar och längs många kuster förbättrats avsevärt i 
Europa. 
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B. Föroreningar som beror på att avloppsvatten inte renas, eller genomgår en otillräcklig 
rening, i en medlemsstat inverkar på kvaliteten på badvatten och dricksvattenkällor i den 
medlemsstaten och på vattenkvaliteten i andra medlemsstater. Om man skall kunna nå de 
mål som ställs upp i direktiv 91/271/EEG måste alla medlemsstater genomföra 
gemenskapsåtgärder inom detta område. 

C. Om en medlemsstat dröjer med att tillämpa de rättsliga och administrativa bestämmelserna 
i direktivet inverkar det negativt på de övriga, så att kvaliteten på allt vatten försämras. 

D. Det förekommer allvarliga brister i tillämpningen av direktivet om rening av 
avloppsvatten. Vissa medlemsstater tillämpar inte direktivet, som funnits i över tio år, trots 
att det utgör en av hörnstenarna i EU:s vattenlagstiftning. 

E. Vad avser vissa medlemsstaters underlåtenhet att tillämpa direktivet om avloppsvatten 
från tätbebyggelse rör det sig inte om enstaka fall. Europeiska gemenskapernas domstol 
har funnit att hela nio medlemsstater gjort sig skyldiga till bristfällig efterlevnad av EU:s 
vattenlagstiftning, i 42 mål rörande 17 olika direktiv. 

F. Under 1998 släppte ett stort antal tätorter med över 150 000 personekvivalenter ut allt sitt 
avloppsvatten i naturen helt orenat och alltför många tätorter släppte ut största delen av sitt 
avloppsvatten efter bristande eller olämplig rening. 

G. Utöver det lämnade fler än 100 andra stora tätorter ofullständiga uppgifter till 
kommissionen. 

H. Flera medlemsstater har varit restriktiva och senfärdiga i fråga om att fastställa känsliga 
områden, och har inte tagit hänsyn till att avloppsvattnet förflyttar sig och bidrar till att 
föroreningarna ökar nedströms. På så sätt underskattar man avloppsvattnets inverkningar 
och de reningsmål som krävs för att minska dessa. 

I. I de flesta medlemsstaterna har arbetet med att förse kommissionen med information om 
tillämpningen gått långsamt. Vissa medlemsstater har inte tillhandahållit någon 
information överhuvudtaget eller lämnat in otillräckliga uppgifter till kommissionen om 
situationen i sina respektive länder, vilket har gjort det omöjligt att göra en korrekt 
lägesbedömning. 

J. Det faktum att vissa medlemsstater inte har tillhandahållit några uppgifter och inte heller 
offentliggjort rapporter om vattenkvaliteten kränker medborgarnas rätt till 
miljöinformation. 

K. Miljöutskottet har tvingats arbeta med dessa otillräckliga uppgifter som underlag till följd 
av långsam handläggning i såväl medlemsstaterna som Europeiska kommissionen. Denna 
brist på uppgifter påverkar slutsatserna i detta initiativbetänkande. 

1. Parlamentet betonar vikten av direktivets juridiskt bindande tidsschema och av att man ser 
till att den ibland mycket omfattande förseningen i att tillämpa direktivet inte ökar i 
medlemsstaterna; understryker att medlemsstaterna är skyldiga att införliva 
bestämmelserna i direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse med den nationella 
lagstiftningen och att sedan tillämpa dem i praktiken, 

2. betonar att flera medlemsstater har varit restriktiva och senfärdiga i fråga om att fastställa 
känsliga områden och underskattat avloppsvattnets inverkningar och direktivets 



 

 

reningsmål för att minska dessa, 

3. uppmanar kommissionen att utan dröjsmål mana på medlemsstater som inte efterlever sin 
anmälningsskyldighet och se till att informationen kommer kommissionen tillhanda i rätt 
tid, 

4. uppmanar kommissionen att inleda fördragsbrottsförfaranden i de fall då en medlemsstat 
inte respekterat eller brytt sig om kriterierna för fastställande av känsliga områden, och att 
se till att kommissionen också vidtar rättsliga åtgärder om information inte 
vidarebefordras från medlemsstaterna, 

5. begär att de medlemsstater som ännu inte fastställt känsliga områden utan dröjsmål förser 
kommissionen med komplett information om tillämpningen av direktivet, så att man kan 
göra en fullständig bedömning av situationen i gemenskapen, 

6. begär att kommissionen så snart som möjligt lägger fram en ny rapport om 
medlemsstaternas genomförande av direktivet i förhållande till den tredje tidsfristen, som 
redan gått ut, då detta ännu inte granskats; uppmanar kommissionen att i fråga om den 
första tillämpningsrapporten anstränga sig ytterligare för att komplettera och uppdatera 
den framlagda informationen, 

7. anser att det är skandalöst att medlemsstaterna generellt efterlever sin 
informationsskyldighet så otillräckligt att det inte ens 2001 är möjligt att granska huruvida 
den första tidsfristen - före slutet av 1998 - följts, och uppmanar de medlemsstater som är 
sena att utan dröjsmål uppfylla den informationsskyldighet som härrör från detta direktiv, 
särskilt som också tidsfristen för den andra etappen - slutet av 2000 - i mellantiden har 
löpt ut och det ännu inte föreligger någon användbar information om detta, 

8. uppmanar kommissionen att utan att tveka fortsätta använda sig av de rättsliga medel som 
den förfogar över för att införa och garantera en korrekt tillämpning av direktivet om 
avloppsvatten från tätbebyggelse och att alltid följa upp konstaterade överträdelser av 
medlemsstaternas skyldigheter, 

9. uppmanar kommissionen att på ett tydligt och lättförståeligt sätt redogöra för de fall som 
just nu behandlas av EG-domstolen, land för land och direktiv för direktiv, och att göra 
denna information allmänt tillgänglig på Internet så snart den finns att tillgå, 

10. erkänner kommissionens ansträngningar för att se till att direktivet genomförs, och i 
motsats till hur det varit tidigare, också för att tvinga fram genomförandet, 

11. konstaterar att kommissionen tagit initiativ till att göra beviljandet av ekonomiskt stöd 
avhängigt av en sträng tillämpning av direktivet om avloppsvatten från tätbebyggelse, men 
understryker att ett sådant initiativ inte får utgöra ett hinder mot miljöskyddet genom att 
sätta de nödvändiga investeringarna på spel och således straffa de berörda samhällena, 

12. uppmanar kommissionen att ställa mer interna resurser till förfogande för genomförandet 
av direktivet, 

13. välkomnar kommissionens initiativ att anordna ett seminarium för att redogöra för de 
bästa respektive sämsta resultaten av tillämpningen av direktivet om avloppsvatten från 
tätbebyggelse; anser att detta seminarium skulle kunna tjäna som exempel när det gäller 
att begränsa problemen kring och förbättra tillämpningen av vissa miljödirektiv, uppmanar 



 

 

därför kommissionen att tillsammans med Europaparlamentet regelbundet anordna 
ytterligare seminarier om direktiv med dåliga resultat med avseende på genomförandet, 

14. uppmanar kommissionen att med stöd av Europeiska miljöbyrån förbättra insamlingen av 
statistik och information om trycket, situationen och tendenserna i de olika 
avrinningsområdena och göra bedömningar och prognoser för hur en progressiv och 
fullständig tillämpning av direktivet kan leda till miljöförbättringar, uppmanar 
kommissionen att vidta konkreta åtgärder för att hjälpa kandidatländerna med det framtida 
genomförandet av direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse, 

15. begär att kommissionen vidtar en djupgående och detaljerad undersökning i 
medlemsstaterna av de förhållanden som ligger bakom den bristfälliga efterlevnaden av 
direktivet, för att få bättre information om de exakta orsakerna till situationen, 

16. uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till rådet, kommissionen och 
medlemsstaternas parlament. 
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