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Notat til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljø- og Planlægningsudvalg om be-
svarelse af åbningsskrivelse om vandrammedirektivet      
      
Kommissionen har den 14. november 2007 sendt en åbningsskrivelse i sag nr. 2007/2235 om Rå-
dets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets 
vandpolitiske foranstaltninger (herefter vandrammedirektivet).  
 
Regeringen svarede den 29. februar 2008 på Kommissionens punkter vedrørende vandrammedi-
rektivets artikel 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 og 24 samt bilag V, VIII, IX og X til direktivet. Derudover 
meddeltes, at regeringen noterede sig Kommissionens synspunkt vedrørende Danmarks fortolk-
ning af begrebet ”water services” og efter en nærmere analyse ville svare på spørgsmålet. 
 
Som opfølgning på ovennævnte, har regeringen udarbejdet et svar på punktet om Danmarks for-
tolkning af begrebet ”water services”, herunder at den danske udgave af direktivet synes at være 
misvisende derved, at den henviser til forsyningspligtydelser (som er tjenesteydelser af generel 
almen interesse), mens andre sprogversioner udtrykkeligt henviser til (alle) tjenesteydelser i forbin-
delse med anvendelse af vand. I svaret anføres, at regeringen er enig i, at begrebet i den danske 
udgave af vandrammedirektivet på dette punkt er misvisende. 
 
Vedrørende punktet om fortolkning af begrebet ”water services” svarer regeringen, at Kommissio-
nens kritik synes at bero på en misforståelse. I svaret argumenteres for at fastholde den nuværen-
de fortolkning af begrebet. 
 
Vedrørende punktet om, at den økonomiske analyse, som Danmark i henhold til artikel 5 aflevere-
de i 2005, ikke indeholder tilstrækkelige oplysninger: I svaret tager regeringen punktet delvist til 
efterretning, idet det erkendes, at den økonomiske analyse kunne have medtaget flere oplysninger 
om de beregninger mv., som har ligget til grund for Danmarks gennemførelse af princippet om om-
kostningsdækning ved vandforsyning og spildevandsrensning. Som allerede nævnt i regeringens 
svar af 29. februar 2008 vil regeringen kontakte Kommissionen med henblik på en drøftelse af dette 
spørgsmål.  
 
Regeringen har besvaret Kommissionens åbningsskrivelse i overensstemmelse med det ovenfor 
anførte. 

 


