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GENNEMFØRELSE AF MILJØLOVGIVNINGEN 

MØDE I MILJØUDVALGET DEN 24. JANUAR 2011

1. Biodiversitet (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. Manglende gennemførelse af habitatdirektivet (Chris Davies)

Kommissionen har hidtil indledt tre klagesager og sendt fire åbningsskrivelser til den 
bulgarske regering, fordi den har undladt at udpege særligt beskyttede områder (både med 
hensyn til antal og omfang) i henhold til fugledirektivet, samt på grund af den vedvarende 
destruktion af områder, der burde have været beskyttet i henhold til direktiverne om fugle og 
naturtyper. 

Den bulgarske regerings svar har været under al kritik. Den har stadig ikke afsluttet 
udpegelsen af NATURA-2000 områder, og har tilladt mange af områderne at blive ødelagt 
yderligere.

De skader, der er påført Kaliakra-halvøen ved Bulgariens Sortehavskyst, har alvorlige 
følgevirkninger for de tusinder af migrerende storke, som er afhængige af Kaliakra som 
mellemstation. Det er også en del af det eneste overvintringsområde i verden for den globalt 
truede rødhalsede gås.

a) Hvorfor har Kommissionen undladt at gå videre med disse klager og fremsende en 
begrundet udtalelse, og hvornår agter den at gøre dette?

b) Hvorledes agter Kommissionen at sikre, at Kaliakra-halvøen udpeges som officielt 
beskyttet område, især i lyset af at der ikke findes noget behørigt levested i nærheden, 
som kompenserer for den forvoldte skade?

c) Hvorledes agter Kommissionen at sikre, at disse områder genoprettes?

3. 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 
foregår stadig. Affaldet er meget forurenet med tungmetaller. I årenes løb har dette resulteret i 
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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?

4. 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. 

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 
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effektivt i hele EU, er uafhængige og gennemføres under ensartede betingelser?

5. 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. 

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

6. 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?

7. 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?


