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GENNEMFØRELSE AF MILJØLOVGIVNINGEN 

MØDE I MILJØUDVALGET DEN 1. DECEMBER 2010

1. Biodiversity (Sandrine Bélier)

Efter at det mislykkedes at opfylde EU's biodiversitetsmål for 2010, har EU nu på mødet i 
Nagoya forpligtet sig til at bremse tabet af biodiversitet for at sikre, at økosystemerne inden 
2020 bliver modstandsdygtige og fortsat giver os de grundlæggende ydelser, vi har brug for. 
Natura er gennem sit netværk af beskyttede områder en væsentlig del af løsningen. Hvorledes 
agter Kommissionen at sætte en stopper for krænkelserne af habitatdirektivet og 
fugledirektivet og sikre en fuldstændig gennemførelse heraf? Hvilke foranstaltninger 
påtænker Kommissionen især at iværksætte for at sikre, at miljøvurderingsundersøgelserne 
bliver af en tilfredsstillende kvalitet, og for at sørge for, at undtagelsesproceduren i artikel 6, 
stk. 4, i habitatdirektivet anvendes korrekt? Planlægger Kommissionen at vedtage 
tilstrækkelige bevillinger til forvaltning af Natura 2000-områder?

2. Gennemførelse af EU's politik for biobrændstoffer: biodiversity protection (Karin 
Kadenbach)

EU's direktiv om vedvarende energi omfatter en række bæredygtighedskriterier, som skal 
medvirke til at sikre, at områder med stor biodiversitetsværdi ikke skades af EU's marked for 
biobrændstoffer.

Især i artikel 17 fastsættes følgende:

3. Biobrændstoffer [....] må ikke fremstilles af råmaterialer fra et areal med høj 
biodiversitetsværdi, dvs. et areal, der havde en af følgende statusser i januar 2008 eller 
derefter, uanset om arealet stadig har denne status:

(b) arealer til beskyttelse af sjældne, truede eller udryddelsestruede økosystemer eller arter, 
der er anerkendt i internationale aftaler eller er medtaget på lister udarbejdet af 
mellemstatslige organisationer eller Den Internationale Naturværnsunion (IUCN), idet disse 
områder dog skal være anerkendt i overensstemmelse med artikel 18, stk. 4, andet afsnit;

Det er to år siden, at direktivet blev vedtaget. Direktivet trådte i kraft i juni 2009, og 
kriterierne skal være gennemført inden december 2010.

Er Kommissionen sikker på, at produktionen af biobrændstoffer, som anvendes i bilerne i EU, 
ikke skader områder med stor biodiversitetsværdi omfattet af ovennævnte kriterier? Hvorledes 
sikrer Kommissionen i benægtende fald håndhævelsen af disse regler? F.eks. agter en 
biobrændstofproducent ved navn Nuove Iniziative Industriali (Srl) at sælge biobrændstoffer, 
som vil være fremstillet ved destruktion af Dakatcha-skovområderne i Kenya. Dakatcha-
skovområderne er et vigtigt fugleskyttelsesområde, som er identificeret af BirdLife 
International og anerkendt af Domstolen, og området vil derfor med sikkerhed være beskyttet 
i EU, fordi det omfatter arter, som er opført på den røde liste ifølge IUCN.
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3. Vandrammedirektivet (Richard Seeber)

Gennemførelsen af vandrammedirektivet (direktiv 2000/60/EC) forpligter medlemsstaterne til 
at udarbejde og offentliggøre vandområdeplaner. 

Hvilke medlemsstater har allerede offentliggjort deres vandområdeplaner inden fristens 
udløb?
Hvor mange vandområdeplaner er der på nuværende tidspunkt offentliggjort, og er de i 
overensstemmelse med retningslinjerne i vandrammedirektivet?

4. Vedvarende vandkrise i Campania (Margrete Auken)

Den 4. marts 2010 fastslog Domstolen, at Italien havde overtrådt fællesskabsretten ved at 
have undladt at etablere et net af bortskaffelsesanlæg, som har tilstrækkelig kapacitet til at 
bortskaffe byspildevand på en måde, som ikke er skadelig for folkesundheden og miljøet 
(dom i sag C-297/08).  
Italien har imidlertid stadig ikke iværksat de nødvendige foranstaltninger for at efterkomme 
kravene i Domstolens dom. Den 23. oktober 2010 erklærede Kommissionen, at den aktuelle 
situation næsten kan sammenlignes med den krise, der opstod i 2007, og som fik 
Kommissionen til at indlede en traktatbrudsprocedure mod Den italienske Republik1. 
Farligt affald blandes med/eller bortskaffes sammen med husholdningsaffald eller organisk 
affald, hvilket er en krænkelse af rammedirektivet for affald og direktivet om deponering af 
affald. Deponeringsanlægget i Terzigno (beliggende i en nationalpark såvel som et sted, der er 
på UNESCO’s kulturarvliste) krænker bestemmelserne i direktivet om deponering af affald, 
bl.a. på grund af dets beliggenhed i en nationalpark, og fordi det ikke anvender procedurerne 
for modtagelse af affald i henhold til artikel 11. På trods heraf agter de kompetente 
myndigheder at udvide anlægget og åbne et nyt deponeringsanlæg inden for nationalparkens 
område. De kompetente myndigheder i Italien har således tilsyneladende ignoreret 
Domstolens dom.

Borgerne protesterer i stort antal mod den aktuelle situation, der skader deres levevilkår på 
grund af den omfattende forurening af det omliggende miljø, og som er et klart bevis på 
fuldstændig mangel på respekt for fællesskabsretten og EU-institutionerne.

Hvornår agter Kommissionen at indlede artikel 260-procedurer mod Italien med henblik på at 
få iværksat sanktioner, da dette synes at være den eneste måde, hvorpå man kan få de 
italienske myndigheder til at rette sig efter Domstolens dom?

5. Enorm  losseplads for farligt affald i marsklandet i Huelva (Satu Hassi)

I Huelva i det sydlige Spanien ved to floders udløb i Atlanterhavet dumper virksomheden 
Fertibéria hvert år 2,5 mio. tons  fosfatgips ud i et sumpområde ved kysten. Denne dumpning 

                                               
1 Erklæring ved Janez Potočnik, miljøkommissær, om affaldssituationen i Campania i Italien. Pressemeddelelse 
af 23. oktober 2010.
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foregår stadig. Affaldet er meget forurenet med tungmetaller. I årenes løb har dette resulteret i 
dumpning af mere end 120 mio. tons farligt affald. Der er ikke påført et vandtætningslag, som 
skal forhindre tungmetaller fra affaldet i at sive ud i floderne og således ud i havet. 

Spørgsmålet blev drøftet med Kommissionen på et tidligere møde med spørgsmål om 
gennemførelse i Miljøudvalget i februar 2009. I marts 2009 svarede Kommissionen i en 
skrivelse, at den havde fremsendt en supplerende åbningsskrivelse i februar 2009 for ukorrekt 
håndhævelse af EU's affaldslovgivning med hensyn til deponering af industriaffald i 
marsklandet i Huelva, da de kompetente myndigheder burde have klassificeret ovennævnte 
fosfatgips som værende affald og ikke som et industrielt biprodukt.  Derfor var 
rammedirektivet for affald gældende samt de tekniske krav i direktivet om deponering af 
affald baseret på artikel 19 i IPPC-direktivet. 

Dumpningen er en klar krænkelse af disse juridiske forpligtelser, og de spanske myndigheder 
har givet tilladelse til at fortsætte dumpningen indtil udgangen af indeværende år.

Hvor længe endnu vil Kommissionen tolerere de spanske myndigheders skamløse krænkelse 
af den gældende lovgivning? 

Har Kommissionen allerede sendt en sidste skriftlig advarsel ("begrundet udtalelse") til 
Spanien? Hvornår vil Kommissionen i bekræftende fald træffe afgørelse om at indbringe 
sagen for Domstolen? I benægtende fald, hvorfor ikke?

Vil Kommissionen, når dumpningen er indstillet, lægge sag an mod Spanien for at tvinge de 
spanske myndigheder til at sørge for rensning af området?

6. Europæiske miljøinspektioner (Satu Hassi)

På trods af 35 år med europæisk affaldslovgivning er der stadig adskillige medlemsstater, der 
i udbredt grad ignorerer selv de mest grundlæggende krav. I Huelva i Spanien har de spanske 
myndigheder i årtier tilladt dumpning af millioner tons farligt affald i sumpområder ved 
kysten, og denne dumpning pågår stadig med udgangspunkt i en tilladelse, der fejlagtigt 
betragter disse affaldsstoffer som værende biprodukter (jf. separat spørgsmål fra Satu Hassi).  
I Campania i Italien er der dumpet farligt affald i mange år sammen med husholdningsaffald, 
sågar i en nationalpark, og på trods af Domstolens dom (jf. separat spørgsmål af Satu Hassi). I 
Ungarn brød en dæmning sammen, og en flodbølge af rødt slam dræbte ni personer, skadede 
130 personer, oversvømmede to landsbyer og resulterede i en langvarig forurening af 
landbrugsjorden.   

Dette er blot få eksempler, der med al ønskelig tydelighed viser, at mangelfuld håndhævelse, 
eller endog fuldstændig tilsidesættelse, af de grundlæggende bestemmelser i EU's 
miljølovgivning, især vedrørende affald, er et almindeligt forekommende fænomen i mange af 
EU's medlemsstater selv i 2010. 

Behørig inspektion af, hvorvidt EU's miljølovgivning anvendes i overensstemmelse med 
gældende regler, kunne forhindre mange af disse uheld eller katastrofer. Mange 
medlemsstater mangler tilsyneladende enten ressourcerne eller den politiske vilje til at sikre 
behørige inspektioner. 
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Hvor mange flere sager skal der til, førend Kommissionen i højere grad insisterer på 
gennemførelsen af miljøinspektioner? Hvornår agter Kommissionen at stille forslag om et 
retsgrundlag for EU-inspektion af miljølovgivning for at sikre, at inspektionerne gennemføres 
effektivt i hele EU, er uafhængige og gennemføres under ensartede betingelser?

7. Gennemførelse af EU’s emissionshandelsordning (Theodoros Skylakakis)

EU's emissionshandelsordning er den største handelsordning for drivhusgasemissioner  i 
verden med deltagelse af mange lande og sektorer. Idet der tages højde for:
(a) misbruget af certificerede emissionsreduktioner på markedet for EU's 
emissionshandelsordning, som resulterer i groft misbrug af de europæiske forbrugeres penge 
til destruktion af HFC-23 gas til en pris, der er 70 gange højere end de reelle omkostninger til 
destruktion heraf, hvilket globalt giver en håndfuld virksomheder en enorm fortjeneste;    
(b) stigningen i omfanget af HFC-23 gas i atmosfæren; 
(c) det verserende forslag fra Kommissionen om foranstaltninger til indførelse af 
yderligere restriktioner på brugen af kreditter fra industrielle gasprojekter i forbindelse med 
EU's emissionshandelsordning i perioden efter 2012 og den dertil hørende 
konsekvensanalyse;
(d) at i tilfælde af eventuelle forstyrrelser i forbindelse med handelen med 
emissionsrettigheder på CO2-markedet i Europa, som f.eks. manipulering af markedet, 
manglende konkurrence eller karteldannelse, findes der ikke en eneste EU-autoritet blandt 
institutionerne, som er ansvarlig for overvågning, undersøgelse og betids intervention til 
afhjælpning af sådanne forstyrrelser, og de eksisterende myndigheder har ikke blandt deres 
eksisterende redskaber mekanismer, som sikrer, at markedet fungerer gnidningsløst;
agter Kommissionen da at forbedre gennemførelsen af lovgivningen om 
emissionshandelsordningen efter 2013 (herunder muligheden for at indføre en 
tilsynsmyndighed for dette nyligt etablerede marked) for at undgå sådanne situationer i 
fremtiden?

8. Gennemførelse af lovgivning om genetisk modificerede organismer (Bart Staes)
A. "Sameksistenslovgivning": I sin "Rapport om sameksistens mellem genetisk 
modificerede afgrøder og konventionelt og økologisk landbrug" (april 2009) anfører 
Kommissionen, at kun 15 medlemsstater har vedtaget specifik lovgivning om sameksistens. 
Er dette tal steget til dato? Findes der medlemsstater, der dyrker GMO'er, og som endnu ikke 
har nogen lovgivning om sameksistens? Har Spanien, som er det EU-land, der tegner sig for 
dyrkningen af den højeste procent af GMO'er i EU, gennemført sameksistenslovgivning på 
nuværende tidspunkt?
I direktiv 2001/18/EØF hedder det: "Levende organismer, som udsættes i miljøet i større eller 
mindre mængder til forsøg eller som kommercielle produkter, kan reproduceres i miljøet og 
overskride landegrænserne og derved få konsekvenser for andre medlemsstater. Følgerne for 
miljøet af sådanne udsætninger kan være uoprettelige." (Betragtning 4) og "Det er nødvendigt 
at sikre sporbarhed af GMO'er, der er tilladt efter del C i dette direktiv, på alle stadier af deres 
markedsføring som eller i et produkt." (Betragtning 42).
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Samtidig nævner forordning nr. 1829/2003 gentagne gange forbrugeres og landmænds ret til 
at foretage et bevidst valg.  Det samme gjorde Rådet (Miljø) i december 2008 og kommissær 
Dalli i adskillige af hans taler vedrørende GMO'er.
I sin nye "henstilling om retningslinjer for udvikling af nationale sameksistensforanstaltninger 
til at forhindre utilsigtet forekomst af gmo’er i konventionelle og økologiske afgrøder" af 10. 
juli 2010 anfører Kommissionen, at "foranstaltninger til at forhindre forekomst af gmo’er i 
konventionelle og økologiske afgrøder bør fastlægges af de enkelte medlemsstater". 
Hvorledes agter Kommissionen på denne baggrund at tilsigte en bedre gennemførelse af 
direktiv 2001/18? Overvejer Kommissionen at gøre iværksættelsen af 
"sameksistensforanstaltninger" juridisk bindende?

B. Gennemsigtighed Kan Kommissionen i lyset af artikel 25, stk. 4, i direktiv 2001/18 
og Domstolens dom fra februar 2009 (sag C-552/07) forklare, hvor mange af medlemsstaterne 
der har oprettet et offentligt register med detaljerede oplysninger om steder for udsætning, 
og hvilke medlemsstater har ikke oprettet et sådant register?  Hvad agter Kommissionen at 
gøre for at forbedre situationen?
C. Forurening: Kommissionen anfører i sin rapport om sameksistens fra 2009 (kapitel 
7.2), at: "Størsteparten af medlemsstaterne har udarbejdet sameksistensforanstaltningerne på 
en sådan måde, at mærkningstærsklen på 0,9 % for GMO'er i fødevarer og foder ikke 
overskrides" Samtidig anføres det i forordning 1829/2003, at GMO-fødevarer skal være 
mærket, undtagen   fødevarer, "hvis indhold af materiale, der indeholder, består af eller er 
fremstillet af GMO'er, ikke overstiger 0,9 % af hver enkelt fødevareingrediens eller fødevarer, 
der består af en enkelt ingrediens, forudsat at forekomsten heraf er utilsigtet eller teknisk 
uundgåelig". Sameksistensforanstaltninger, der sigter mod en forurening på 0.9 % medfører 
en bevidst forurening, som ikke kan betragtes som utilsigtet mere. 

Er der sket nogen forbedring i medlemsstaterne? Er Kommissionen enig i, at 
sameksistensforanstaltninger skal sigte mod at undgå forurening, hvis kravene i forordning 
nr. 1829/2003 skal opfyldes?

9. REACH (Richard Seeber)
EU's centraliserede system for registrering, vurdering og godkendelse af samt begrænsninger 
for kemikalier (REACH, forordning nr. 1907/2006) har bl.a. til formål at identificere og 
kontrollere de kemikalier, der giver anledning til de største bekymringer og, hvis det er 
muligt, at erstatte dem med mindre farlige stoffer.

Hvor langt er man nået med gennemførelsen af forordningen? 
Vil det eventuelt være nødvendigt at revidere forordningen, og, i bekræftende fald, hvornår?
Vil det ifølge Kommissionen være nødvendigt at udvide REACH?

10. Miljøhandlingsprogram (Richard Seeber)

Det sjette handlingsprogram på miljøområdet giver en generel oversigt over udfordringer på 
miljøområdet og fastlægger strategiske rammer for Kommissionens miljøpolitik indtil 2012. 
Dets fire vigtigste prioriteringer på miljøområdet er klimaændring, natur og biodiversitet, 
miljø og sundhed, og naturressourcer og affald. 



PE452.705v01-00 6/6 DT\838806DA.doc

DA

Kører det sjette miljøhandlingsprogram gnidningsløst, og i hvor stor udstrækning er dets mål 
blevet opfyldt?

11. Overtrædelser (Kriton Arsenis)

Overtrædelsesprocedurer spiller en afgørende rolle med hensyn til at sikre en korrekt 
anvendelse af fællesskabsretten. Kommissionen anmodes om at behandle tusinder af klager 
og overtrædelsessager hvert år, hvilket ofte er forbundet med vanskelige og langvarige 
procedurer.  Fra begyndelsen af overtrædelsesproceduren indtil afslutningen heraf kan der i 
gennemsnit gå adskillige år, og proceduren kræver et nært samarbejde mellem 
medlemsstaterne og Kommissionen. 

I lyset af ovennævnte:

bør der være en effektiv overtrædelseskontrolmekanisme i medlemsstaterne, som koordineres 
af Kommissionen?

Bør der eksistere et tidligt varslingssystem, på grundlag af hvilket Kommissionen kan 
intervenere, inden fællesskabsretten overtrædes, når oplysninger om forestående national 
lovgivning eller administrative beslutninger, som vil kunne krænke fællesskabsretten, er 
tilgængelige? 

Det kræver i sagens natur overordentligt meget personale at behandle klager og 
overtrædelsesprocedurer i EU hvert år; hvor stor en procentdel af disse sager behandles af 
EU-ansatte, og hvor stor en procentdel af sagerne eksternaliseres?


