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TILLÄMPNING AV MILJÖLAGSTIFTNINGEN

MÖTE MED UTSKOTTET FÖR MILJÖ DEN 1 DECEMBER 2010

1. Biologisk mångfald (Sandrine Bélier)

Efter misslyckandet med att uppnå målet för biologisk mångfald för 2010 har EU nu i 
Nagoya åtagit sig att hejda förlusten av biologisk mångfald för att se till att ekosystemen till 
år 2020 är motståndskraftiga och fortsätter att erbjuda viktiga tjänster. Genom sitt nät av 
skyddade områden utgör Natura 2000 en viktig del av lösningen. Hur tänker kommissionen 
stoppa överträdelserna av livsmiljö- och fågeldirektiven och se till att de tillämpas fullt ut?
Vilka åtgärder tänker kommissionen framför allt vidta för att säkra en lämplig standard för 
konsekvensbedömningen och övervaka att undantagsförfarandet i artikel 6.4 i 
livsmiljödirektivet tillämpas korrekt? Planerar kommissionen att avsätta tillräcklig 
finansiering för förvaltningen av Natura 2000-områden?

2. Genomförande av EU:s politik om biobränslen: Skyddet av den biologiska 
mångfalden (Karin Kadenbach)

I EU:s direktiv om förnybar energi anges en uppsättning hållbarhetskriterier för att undvika att 
områden med stor biologisk mångfald skadas av EU:s marknad för agrobränslen.

I artikel 17 sägs följande:

3. Biodrivmedel […] får inte produceras från råvaror från mark som har stort värde för den 
biologiska mångfalden, dvs. mark vars status i januari 2008 eller därefter utgjordes av något 
av följande, oavsett om marken fortfarande har denna status:

b) Områden som utsetts […] för att skydda sällsynta, hotade eller utrotningshotade ekosystem 
eller arter som är erkända i internationella avtal eller ingår i förteckningar som utarbetats av 
mellanstatliga organisationer eller av Internationella naturskyddsunionen, förutsatt att de 
erkänts i enlighet med artikel 18.4 andra stycket,

Det har nu gått två år sedan direktivet antogs. Direktivet trädde i kraft i juni 2009 och 
kriterierna ska tillämpas på fältet senast i december 2010.

Har kommissionen försäkrat sig om att produktionen av agrobränslen som nu används i EU:s 
bilar inte skadar områden med stor biologisk mångfald enligt dessa kriterier? Om inte, hur 
garanterar kommissionen att dessa regler efterlevs? En producent av biobränslen i Italien som 
heter Nuove Iniziative Industriali (Srl) tänker till exempel sälja agrobränslen som kommer 
från skövlade skogar i Dakatcha i Kenya. Skogsområdet Dakatcha är ett viktigt fågelområde, 
en beteckning från BirdLife International som erkänns av EU-domstolen, och en plats som 
helt säkert skulle ha skyddats i EU, eftersom den innehåller arter som är upptagna som 
utrotningshotade på IUCN:s röda lista.
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3. Ramdirektivet för vatten (Richard Seeber)

Enligt ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) ska medlemsstaterna utarbeta och 
offentliggöra planer för förvaltning av vattenavrinningsområden.

Vilka medlemsstater har redan offentliggjort sina planer för vattenavrinningsområden i tid?
Hur många planer för vattenavrinningsområden har offentliggjorts hittills och stämmer de 
med de riktlinjer som anges i ramdirektivet för vatten?

4. Fortsatt avfallskris i Kampanien (Margrete Auken)

Den 4 mars 2010 förklarade EU-domstolen att Italien bröt mot EU:s lagstiftning eftersom 
landet hade underlåtit att inrätta ett nätverk av installationer som var tillräckliga för att 
garantera omhändertagandet av stadsavfall på ett sätt som inte äventyrar människors hälsa och 
miljön i Kampanien (dom i målet C-297/08).

Italien har emellertid inte vidtagit de nödvändiga åtgärderna för att efterleva domstolens dom 
sedan dess. Den 23 oktober 2010 förklarade Europeiska kommissionen att den nuvarande 
situationen är mycket nära den kris som exploderade 2007 och som ledde till att 
Europeiska kommissionen inledde ett överträdelseförfarande mot Italien1.

Farligt avfall blandas och/eller omhändertas tillsammans med hushållsavfall eller organiskt 
avfall i strid mot ramavtalet för avfall och direktivet om deponier. Deponin i Terzigno 
(belägen i en nationalpark, som dessutom är ett av Unescos världsarvsområden) strider mot 
kraven i direktivet om deponier, bland annat på grund av att den placerats i en nationalpark 
och att man inte tillämpar de förfaranden för mottagande av avfall som anges i artikel 11.
Trots detta tänker de behöriga myndigheterna utöka området och öppna en ny deponi inom 
nationalparkens gränser. Det verkar med andra ord som om de behöriga myndigheterna i 
Italien helt åsidosätter domstolens dom.

Medborgarna genomför massiva protester mot den nuvarande situationen, som undergräver 
deras livsvillkor genom den kraftiga föroreningen av deras miljö och som tydligt visar en 
allvarlig brist på respekt för EU:s lagar och EU:s institutioner.

När tänker kommissionen inleda artikel 260-förfaranden mot Italien för att se till att landet 
bötfälls, eftersom detta verkar vara enda sättet att få de italienska myndigheterna att följa 
domstolens dom?

5. Massiv dumpning av farligt avfall i träskmarkerna i Huelva (Satu Hassi)

I staden Huelva i södra Spanien där två floder flyter ut i Atlanten dumpar företaget Fertibéria 
varje år 2,5 miljoner ton fosforhaltigt gips i ett kustträsk. Dumpningen fortsätter än i dag. 
Avfallet är kraftigt förorenat med tungmetaller. Under årens lopp har detta resulterat i att 
totalt över 120 miljoner ton farligt avfall har dumpats. Ingen spärr har konstruerats för att 
hindra tungmetallerna från avfallet att läcka ut i floderna och därmed också i havet.

                                               
1 Uttalande av Janez Potočnik, kommissionsledamot med ansvar för miljöfrågor, om avfallssituationen i 
Kampanien i Italien. Europa pressmeddelande, 23 oktober 2010.
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Frågan diskuterades med kommissionen under ett tidigare genomförandemöte med detta 
utskott i februari 2009. I mars 2009 svarade kommissionen skriftligen att den hade utfärdat en 
kompletterande formell underrättelse i februari 2009 på grund av bristfällig tillämpning av 
EU:s avfallslagstiftning i samband med omhändertagandet av industriavfall i träskmarkerna i 
Huelva, eftersom det fosforhaltiga gipset borde ha betraktats som avfall av de behöriga 
myndigheterna, och inte som en industriell biprodukt. Följaktligen gällde ramdirektivet för 
avfall, samt de tekniska kraven som anges i direktivet för deponier som bygger på artikel 19 i 
direktivet om samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar.

Den pågående dumpningen är helt klart en överträdelse av dessa rättsliga skyldigheter och de 
spanska myndigheterna har tillåtit dumpningen att fortsätta till i slutet av innevarande år.

Hur länge tänker kommissionen tolerera denna uppenbara brist på respekt för gällande 
lagstiftning från de spanska myndigheternas sida?

Har kommissionen redan skickat en slutgiltig skriftlig varning (”motiverat yttrande”) till 
Spanien? Om svaret är ja, när tänker kommissionen bestämma sig för att dra frågan inför 
EU-domstolen? Om så inte är fallet, varför inte?

Kommer kommissionen att vidta rättsliga åtgärder för att tvinga de spanska myndigheterna att 
ombesörja att platsen återställs när väl dumpningen har upphört?

6. Europeisk miljötillsyn (Satu Hassi)

Trots att EU har lagstiftat om avfallshantering i 35 år kan vi fortfarande se hur 
avfallslagstiftningens mest grundläggande bestämmelser överträds i olika medlemsstater. I 
Huelva i Spanien har de spanska myndigheterna tillåtit dumpningen av miljontals ton farligt 
avfall i ett kustträsk under flera decennier, och dumpningen pågår fortfarande på grundval av 
ett tillstånd som felaktigt anger att det avfallet utgör biprodukter (se särskild fråga från 
Satu Hassi). I Kampanien i Italien dumpas farligt avfall sedan många år tillsammans med 
hushållsavfall, bland annat i en nationalpark, och detta trots en dom från EU-domstolen (se 
särskild fråga från Satu Hassi). I Ungern kollapsade en deponi för rött slam och dödade nio 
personer, skadade 130, ödelade två byar och lämnade efter sig en långvarig förorening av 
jordbruksmark.

Detta är bara ett par exempel som belyser hur de grundläggande bestämmelserna i EU:s 
miljölagstiftning, framför allt avfallsbestämmelserna, tillämpas bristfälligt eller inte alls av 
många medlemsstater i EU, till och med år 2010.

En korrekt kontroll av att EU:s miljölagstiftning tillämpas fullt ut och på ett bra sätt skulle 
kunna förhindra många sådana nödsituationer eller katastrofer. Det verkar emellertid som om 
många medlemsstater antingen saknar de resurser eller den politiska vilja som krävs för att 
säkra korrekta inspektioner.

Hur många fler sådana fall ska det behövas innan kommissionen tar i på skarpen när det gäller 
miljöinspektioner? När tänker kommissionen föreslå ett regelverk för EU-inspektioner av 
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miljölagstiftningen för att se till att oberoende, effektiva inspektioner genomförs på lika 
villkor i hela EU?

7. Tillämpningen av EU:s system för handel med utsläppsrätter 
(Theodoros Skylakakis)

EU:s utsläppshandelssystem omfattar flera länder och olika sektorer i samhället och är 
världens största system för handeln med utsläpp av växthusgaser:

a) Missbruket av certifierade utsläppsminskningar på EU:s marknad för handeln med 
utsläppsrätter leder till en kraftig misshushållning med de europeiska konsumenternas 
pengar när man förstör freon till 70 gånger den faktiska kostnaden för destrueringen.
Detta ger en handfull företag på olika håll i världen enorma vinster.

b) Halten av freon i atmosfären ökar.

c) Kommissionen har för avsikt att lägga fram förslag om en åtgärd för att införa 
ytterligare kvalitetsbegränsningar för utnyttjandet av krediter från industrigasprojekt i 
samband med EU:s system för handel med utsläppsrätter efter 2012, samt en 
tillhörande konsekvensbedömning.

d) När det inträffar fall av funktionsstörningar i samband med de utsläppsrätter som 
handlas på koldioxidmarknaderna i EU, till exempel manipulering av marknaden, 
bristande konkurrens eller kartellbildning, så finns det inte en gemensam 
EU-myndighet bland institutionerna som har ansvaret för att övervaka, undersöka och 
ingripa i tid mot dessa funktionsstörningar och de befintliga myndigheterna har inte i 
sin verktygslåda de mekanismer som krävs för att tillse att marknaden fungerar 
smidigt.

Tänker kommissionen förbättra tillämpningen av lagstiftningen kring utsläppshandelssystemet 
efter 2013 (inbegripet möjligheten att införa ett regleringsorgan för denna nyskapade 
marknad) för att undvika fall som dessa i framtiden?

8. Tillämpning av GMO-lagstiftningen (Bart Staes)

A. Lagstiftningen om ”samexistens”

I sin rapport om möjligheterna till samexistens av genetiskt kodifierade grödor och 
konventionellt och ekologiskt jordbruk (april 2009) anger kommissionen att endast 15 
medlemsstater har antagit särskild lagstiftning om samexistens. Har den siffran ökat? Finns 
det medlemsstater som odlar GMO och som inte har någon lagstiftning om samexistens? Har 
Spanien, det EU-land som har högst procentuell andel av GMO-odling i EU, infört 
lagstiftning om samexistens i nuläget?

Enligt direktiv 2001/18/EG gäller följande: ”Levande organismer som sätts ut i miljön vare 
sig det sker i stora eller små mängder, i experimentsyfte eller i form av kommersiella 
produkter kan föröka sig i miljön och överskrida nationsgränser så att andra medlemsstater 
påverkas. Miljöeffekterna av sådana utsättningar kan vara oåterkalleliga” (skäl 4) och ”Det är 
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nödvändigt att säkerställa spårbarhet på alla stadier under vilka produkter som består av eller 
innehåller genetiskt modifierade organismer och som är godkända enligt del C i detta direktiv 
släpps ut på marknaden” (skäl 42).

Samtidigt nämns på flera ställen i förordning 1829/2003 konsumenternas och jordbrukarnas 
rätt att göra välgrundade val. Samma sak framhölls i rådet (miljö) i december 2008 samt av 
kommissionsledamot John Dalli i flera av hans anföranden som gäller GMO.

I sina nya rekommendationer om riktlinjer för utveckling av nationella åtgärder för 
samexistens för att undvika oavsiktlig förekomst av GMO i konventionella och ekologiska 
grödor från i juli 2010 säger kommissionen att åtgärderna för att undvika en oavsiktlig 
förekomst av genetiskt modifierade organismer i konventionella och ekologiska grödor bör
fastställas på medlemsstatsnivå. Mot den bakgrunden undrar jag följande: Hur tänker 
kommissionen främja en bättre tillämpning av direktiv 2001/18/EG? Överväger 
kommissionen att göra införandet av ”samexistensåtgärder” rättsligt bindande?

B. Öppenhet

Mot bakgrund av artikel 25.4 i direktiv 2001/18/EG och EU-domstolens dom från i februari 
2009 (mål C-552/07), kan kommissionen förklara hur många medlemsstater som har upprättat 
ett offentligt register med detaljerad information om förekomsten och vilka medlemsstater 
som inte har gjort det? Vad avser kommissionen att göra för att vända på denna trend?

C. Kontaminering

I sin samexistensrapport från 2009 anger kommissionen (i kapitel 7.2) att majoriteten av 
medlemsstaterna har utformat samexistensåtgärderna på ett sådant sätt att de förhindrar att 
märkningströskeln för genetiskt modifierade organismer i livsmedel och foder på 0,9 procent 
överskrids. Samtidigt föreskrivs i förordning (EG) nr 1829/2003 att livsmedel som innehåller 
genetiskt modifierade organismer måste märkas, med undantag för livsmedel ”som innehåller 
material som innehåller, består av eller har framställts av genetiskt modifierade organismer i 
en proportion som inte överstiger 0,9 procent av varje enskild ingrediens eller livsmedel som 
består av en enda ingrediens, under förutsättning att förekomsten är oavsiktlig eller tekniskt 
oundviklig”. Samexistensåtgärder som syftar till ett kontamineringsmål på 0,9 procent leder 
till en avsiktlig förorening som inte längre kan betraktas som oavsiktlig.

Har situationen i medlemsstaterna förbättrats nu? Håller kommissionen med om att 
samexistensåtgärderna måste syfta till att undvika kontaminering om man ska uppfylla 
kraven i förordning (EG) nr 1829/2003?

9. Reach (Richard Seeber)

EU:s centraliserade system för registrering, utvärdering, godkännande och begränsning av 
kemikalier (Reach, förordning (EG) nr 1907/2006) syftar bland annat till att kartlägga och 
kontrollera de kemikalier som väcker störst bekymmer och, om möjligt, ersätta dem med 
mindre farliga ämnen.

Hur går det med genomförandet av den förordningen?
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Kan det bli nödvändigt att revidera den förordningen och i så fall inom vilken tidsram?
Ser kommissionen något behov av att utöka Reach?

10. Miljöhandlingsprogrammet (Richard Seeber)

Det sjätte miljöhandlingsprogrammet innehåller en bred genomgång av miljöutmaningarna
och tillhandahåller en strategisk ram för kommissionens miljöpolitik till 2012. Programmets 
fyra viktigaste prioriteringar på miljöområdet är klimatförändringen, natur och biologisk 
mångfald, miljö och hälsa samt naturresurser och avfall.

Håller planeringen för genomförandet av det sjätte miljöhandlingsprogrammet och i vilken 
utsträckning har genomförandet slutförts?

11. Överträdelser (Kriton Arsenis)

Överträdelseförfarandet är viktigt för att garantera en korrekt tillämpning av EU:s lagstiftning.
Europeiska kommissionen uppmanas behandla tusentals klagomål och överträdelseärenden 
varje år. Förfarandet är ofta komplicerat och långdraget. I genomsnitt kan processen från det 
första steget i överträdelseförfarandet till dess ärendet avslutas ta flera år och kräva ett 
omfattande samarbete mellan medlemsstaterna och kommissionen.

Mot den bakgrunden undrar jag följande:

Bör det finnas en effektiv sorteringsmekanism för överträdelseärenden på medlemsstatsnivå, 
samordnad av Europeiska kommissionen?

Bör det finnas ett system för tidig varning som gör att Europeiska kommissionen kan ingripa 
innan EU:s lagar överträds när det finns information om kommande nationell lagstiftning eller 
administrativa beslut som kan komma att strida mot EU:s lagar?

Med tanke på den stora mängden personal som behövs för att hantera klagomål och 
överträdelseärenden i EU varje år, hur stor procentuell andel av dem hanteras av 
kommissionens personal och hur stor andel delegeras till andra?


