Mandat – Temagruppe for artikkel 4.7 i
vanndirektivet
1.

2.

3.
4.
5.

Møte/gruppe: Temagruppe for gjennomføring av art. 4.7 (Ad Hoc Task Group on Article 4.7
guidance) under felles europeisk gjennomføringsstrategi for vanndirektivet (Common Implementation
Strategy CIS for the Water Framework Directive WFD).
Sted og dato: Brussel, 1.-2. juni 2017
Rettsakter (nummer og navn):
EUs rammedirektiv for vann – vanndirektivet (2000/60/EC)
Deltaker(e) fra norsk side:
Jenny Hanssen, Miljødirektoratet.
Oppstartsmandat: lenke
Viktige tema av betydning for norsk politikk/ norske posisjoner til dette møtet:
Formålet med møtet er å fortsette diskutere utvalgte tema angående gjennomføringen av
vanndirektivets artikkel 4.7, basert på de kommentarene EU-kommisjonen har fått fra
medlemslandene på første utkast til veiledning. Det gjelder tema knyttet til forhold som utløser et
krav om å foreta en vurdering etter artikkel 4.7 (sjekkliste), og selve vurderingen etter
bestemmelsen (vilkårene).
Møte vil i stor grad bære preg av utveksling av praktiske erfaringer for å kunne gi råd om hvordan
artikkel 4.7 kan praktiseres ut fra intensjonene med bestemmelsen. Veiledningen supplerer
eksisterende CIS-veileder nummer 20 om unntak fra miljømål, basert på erfaringer med
bestemmelsen og siste rettspraksis. Veilederen vil ikke være en detaljert manual for hvordan
artikkel 4.7 skal anvendes og vil heller ikke være juridisk bindene. Veilederen vil når den er ferdig
representere veiledning og eksempler på god praksis.

6.

Foreligger avklart norsk innspill (evt. skriftlig)?
Norge spilte inn eksempler på saker der artikkel 4.7 er vurdert forut for møtet i desember 2016, og
sendte inn kommentarer til førte utkast til ny veileder til EU-kommisjonen i mars 2017.

7.

Er det foretatt avklaringer mot andre departementer/etater/ avdelinger?
Kommentarene til utkast til veileder, ble klarert med KLD, NVE og OED før de ble sendt EUkommisjonen.
Foreligger EØS-notat? (lenke)
EØS-notat vanndirektivet
Det er forøvrig ikke aktuelt å utarbeide EØS-notat for det tema som diskuteres i denne gruppen.

8.

9.

Mandat godkjent av (norsk WFD-CIS koordinator):
Anders Iversen, Miljødirektoratet, 29. mai 2017.
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