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Til Folketingets Europaudvalg og Folketingets Miljøudvalg om 
supplerende begrundet udtalelse om manglende opfyldelse af 
forpligtelser efter vandrammedirektivet (manglende vandplaner og 
rapportering) 

Kommissionen har den 18. oktober 2013 fremsendt en supplerende begrundet 
udtalelse i sag 2010/2072 om tilsidesættelse af forpligtelser i henhold til Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv 2000/60/EF af 23. oktober 2000 om fastlæggelse 
af en ramme for Fællesskabets vandpolitiske foranstaltninger (herefter direktivet). 
Svarfristen er i den begrundede udtalelse fastsat til 18. december 2013. 

I den begrundede udtalelse påpeger Kommissionen under henvisning til brev af 8. 
maj 2013 fra den danske regering om ophævelse af vandområdeplaner for 
Danmarks fire vandområdedistrikter, at ingen af Danmarks vandområdedistrikter 
for indeværende er omfattet af en vandområdeplan. Kommissionen er derfor af 
den opfattelse, at Danmark ikke overholder direktivets artikel 13, stk. 1, 2 og 6.

Kommissionen påpeger endvidere, at Kommissionen som følge af ophævelsen af 
vandområdeplanerne stadig ikke har modtaget kopi af de endelige vandområde-
planer senest tre måneder efter deres offentliggørelse. Kommissionen er derfor af 
den opfattelse, at Danmark ikke lever op til kravene i direktivets artikel 15, stk. 1.

Regeringen tager Kommissionens tilkendegivelser til efterretning. Regeringen 
erkender, at ingen af Danmarks fire vandområdedistrikter for indeværende er 
omfattet af en vandområdeplan, og at kopi af endelige vandområdeplaner for den 
seksårige planperiode frem til 22. december 2015 ikke er tilsendt Kommissionen.

Der gennemførers i øjeblikket en seks måneders offentlig høring frem til 23. 
december 2013. Ændringer som følge heraf kan gøre det nødvendigt derefter at 
foretage en supplerende høring af formentlig otte ugers varighed. Efter endelig 
tilretning vil de nye vandområdeplaner og indsatsprogrammer kunne 
offentliggøres formentlig medio 2014.I den mellemliggende periode fortsætter en 
række igangsatte foranstaltninger til opfyldelse af direktivets miljømål. Andre 
foranstaltninger er udskudt, men ventes ikke desto mindre at blive igangsat inden 
for planperioden, dvs. inden udgangen af 2015.

Regeringen har besvaret Kommissionens supplerende begrundede udtalelse i 
overensstemmelse med ovenstående.
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