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Den danske regerings svar på Europa-Kommissionens åbningsskrivelse (2010/2072) om 
manglende gennemførelse af artikel 13, 14 og 15 i direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse af en 
ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger i dansk lovgivning.
     
Kommissionen har i sag 2010/2072 om gennemførelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 
2000/60/EF om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (vand-
rammedirektivet) i dansk lovgivning fremsendt en åbningsskrivelse af 4. juni 2010. Fristen for be-
svarelsen er fastsat til den 4. august 2010. Kommissionen har efterfølgende med brev af 8. juli 
2010 imødekommet regeringens anmodning om en frist til 4. oktober 2010 til bevarelse af åbnings-
skrivelsen.

I åbningsskrivelsen påpeger Kommissionen, at den på nuværende tidspunkt er af den opfattelse, at 
den danske regering har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6, samt arti-
kel 14 og artikel 15, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF om fastlæggelse 
af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger.

Den danske regering tager Kommissionens tilkendegivelse til efterretning, idet den erkender, at der 
ikke inden for den formelle frist, som er fastsat i henhold til artikel 13, stk. 1, 2 og 6 er udarbejdet 
endelige vandplaner. Regeringen erkender ligeledes, at der endnu ikke er gennemført en egentlig 
offentlig høring, som fastsat i henhold til artikel 14, hvorefter alle interesserede parter inddrages 
aktivt i gennemførelsen af direktivet. Regeringen erkender endelig, at der ikke inden for den frist, 
som følger af artikel 15, stk. 1 er fremsendt kopier af de endelige vandområdeplaner til Kommissio-
nen.  

Regeringen skal i den forbindelse bemærke, at de udeståender, som Kommissionen har påpeget, 
vedrører direktivets frister til det forberedende arbejde for vandplanernes vedtagelse. Ved breve til 
Kommissionen af 2. marts 2009, 18. maj 2009 og 6. juli 2009 har regeringen løbende redegjort for 
forsinkelserne af vandplanerne. Ved brev af 14. januar 2010 underrettede regeringen Kommissio-
nen om at vandplanerne var sendt i høring hos kommunerne og andre statslige myndigheder. 

I sammenhæng med at Kommissionens bemærkninger tages til efterretning er det understreget, 
hvorledes den har tillagt det højeste prioritet at sikre, at målsætninger og miljømål vil blive nået in-
den for direktivets frister, således at der reelt opnås de markante forbedringer af vandmiljøet, som 
direktivet tager sigte på at tilvejebringe. 

Vandplanerne er sendt i offentlig høring den 4. oktober 2010. 
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