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TILLÄMPNING AV MILJÖLAGSTIFTNINGEN

MÖTE MED UTSKOTTET FÖR MILJÖ DEN 24 JANUARI 2011

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. Bristande tillämpning av livsmiljödirektivet (Chris Davies)

Kommissionen har hittills utfärdat tre klagomål och delgett den bulgariska regeringen 
fyra formella underrättelser för att den brustit i att utse särskilda skyddsområden, såväl med 
avseende på deras antal som storlek, i enlighet med fågeldirektivet och om den fortsatta
förstörelsen av områden som borde fått skydd enligt fågel- och livsmiljödirektiven. Den 
bulgariska regeringens reaktion har varit under all kritik. Den har fortfarande inte avslutat 
fastställandet av Natura 2000-områden, och den har tillåtit att många av dessa områden skadas 
ytterligare. Skadorna som åsamkats Kap Kaliakra vid Bulgariens Svartahavskust har allvarliga 
konsekvenser för de tusentals flyttande storkar som är beroende av Kaliakra som rastplats. 
Kaliakra är också del av det enda övervintringsområdet i hela värden för den globalt hotade 
rödhalsade gåsen.

a) Varför har kommissionen inte lagt fram dessa klagomål som motiverade yttranden och 
när avser den att göra detta?

b) På vilket sätt avser kommissionen, när det gäller Kap Kaliakra, att se till att detta 
område utses helt till skyddsområde, med tanke på att det inte finns någon annan 
lämplig livsmiljö i närheten som kan kompensera för skadorna?

c) På vilket sätt planerar kommissionen att se till att dessa områden restaureras?

3. 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 
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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.

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 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?

4. 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 dumpning 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 rödslam och dödade 
nio personer, skadade 130, ödelade två byar och lämnade efter sig 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.
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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 
miljölagstiftningen för att se till att oberoende, effektiva inspektioner genomförs på lika 
villkor i hela EU?

5. 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 klimatförändringarna, 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?

6. 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 förordningen?
Kan det bli nödvändigt att revidera förordningen och i så fall inom vilken tidsram?
Ser kommissionen något behov av att utöka Reach?

7. 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?


