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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre 
viden og aktiv handling 
(2012/2104(INI))

Europa-Parlamentet,

– der henviser til artikel 11 TEU og artikel 5 i protokollen om anvendelse af 
nærhedsprincippet og proportionalitetsprincippet,

– der henviser til artikel 191 og 192 TEUF,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemførelse af 
Det Europæiske Fællesskabs miljølovgivning (COM(2008)0773),

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Rådet og Europa-Parlamentet med titlen 
"Miljøpolitisk årsberetning for 2008" (COM(2009)0304) og det vedlagte dokument hertil,

– der henviser til Kommissionens meddelelse til Europa-Parlamentet, Rådet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget med titlen "Bedre 
udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af tilliden gennem bedre viden og 
aktiv handling"(COM(2012)0095),

– der henviser til Europa-Parlamentets beslutning af 20. april 2012 om evaluering af det 
sjette miljøhandlingsprogram og fastsættelse af prioriteringer for det syvende 
miljøhandlingsprogram - Et bedre miljø for et bedre liv1,

– der henviser til Rådets konklusioner af 20. december 2010 om forbedring af de 
miljøpolitiske instrumenter,

– der henviser til rådsformandskabets konklusioner af 19. april 2012 om det syvende 
miljøhandlingsprogram,

– der henviser til Regionsudvalgets perspektivudtalelse om "De lokale og regionale 
myndigheders rolle i den fremtidige miljøpolitik"2,

– der henviser til forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om adgang til klage og 
domstolsprøvelse på miljøområdet (COM(2003)0624) og den tekst, som Europa-
Parlamentet vedtog ved førstebehandlingen3,

– der henviser til forretningsordenens artikel 48,

– der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og til udtalelse fra Regionaludviklingsudvalget (A7-0000/2012),

                                               
1 P7_TA(2012)0147.
2 CdR 164/2010.
3 T5-0239/2004.
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Generelle bemærkninger: manglende acquis communautaire og den nuværende 
lovgivnings utilstrækkelighed

A. der henviser til, at det generelle behov for klarhed og retssikkerhed ligger til grund for 
hele fællesskabslovgivningen;

B. der henviser til, at nærheds- og proportionalitetsprincipperne på miljøområdet 
nødvendiggør en effektiv gennemførelse af lovgivningen ved hjælp af et større samarbejde 
mellem institutionerne;

C. der henviser til, at de aktuelle bestemmelser, på grund af deres kompleksitet og de 
forskellige fortolkninger, skaber retsusikkerhed og er en åbenlys hindring for oprettelsen 
af et acquis communautaire;

D. der henviser til, at opgaven med at gennemføre og kontrollere overholdelsen af EU's 
miljølovgivning deles med de nationale myndigheder og de regionale og lokale 
myndigheder;

E. der henviser til, at EU-institutionerne i medfør af EU-traktatens artikel 11 afkræves mere 
dialog med og høring af borgerne; der henviser til, at denne bestemmelse reelt udgør et 
juridisk instrument til at styrke deres rolle i definitionen af EU-politikkerne;

F. der henviser til, at nærhedsprincippet er udbredt til regionalt og lokalt niveau; der henviser 
til, at det i artikel 5 i protokollen om anvendelse af nærhedsprincippet og 
proportionalitetsprincippet fastsættes, at udkast til lovgivningsmæssige retsakter bør 
indeholde en analyse, der gør det muligt at vurdere de finansielle virkninger og følgerne 
for den lovgivning, som medlemsstaterne skal iværksætte, herunder regional lovgivning;

Gennemførelse i henhold til nærhedsprincippet

1. bifalder Kommissionens meddelelse "Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: 
opbygning af tilliden gennem bedre viden og aktiv handling" (COM(2012)0095); beklager 
dog, at den ikke indeholder specifikke henvisninger til den afgørende rolle, som de 
regionale og lokale myndigheder spiller i den europæiske miljølovgivnings 
gennemførelsesfase;

2. understreger vigtigheden af at yde finansiel støtte og teknisk vejledning i miljøspørgsmål 
til de regionale og lokale myndigheder;

3. bifalder Regionsudvalgets udtalelse og opfordrer kraftigt til, at begrebet flerniveaustyring 
også anvendes på miljøspørgsmål;

Forenkling og reduktion af den administrative byrde som incitament til en mere effektiv 
gennemførelse

4. anerkender, at gennemførelsen af miljølovgivningen kræver en betydelig administrativ og 
finansiel indsats; understreger dog, at en øget finansiel indsats for de regionale og lokale 
myndigheders vedkommende vil sætte skub i udviklingen af instrumenter, der virker som 
incitament med henblik på en mere effektiv gennemførelse;
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5. understreger nødvendigheden af at lempe reglerne om markedsforvridning i de tilfælde,
hvor de udgør en hindring for investeringerne i miljøsektoren og dermed en hindring for 
gennemførelsen af EU-lovgivningen; mener derfor, at det er nødvendigt med 
instrumenter, der tager sigte på en direkte reduktion af de administrative omkostninger;

Nødvendigheden af større gennemsigtighed og offentliggørelse af de administrative 
miljøprocedurer

6. bemærker, at hovedpunkterne i bestemmelserne om gennemsigtighed og offentliggørelse 
navnlig burde føre til:

- en definition af begrebet "miljøoplysninger";
- fastlæggelse af undtagelserne fra retten til adgang; en effektiv administrativ 

beskyttelse af denne ret;
- en specifik angivelse af de aktive berettigede personer, der har en legitim ret eller 

interesse i adgang til oplysninger om miljøets og landskabets tilstand;

Garantier for en lettere adgang til "miljøretfærdighed" for borgerne

7. beklager, at behandlingen af forslaget til direktiv om adgang til klage og domstolsprøvelse 
på miljøområdet1 ikke er nået længere end til førstebehandlingen; opfordrer derfor 
medlovgiverne til at tage deres holdninger op til revision, så man kan komme ud af 
dødvandet;

8. bemærker, at en mere effektiv forvaltning af miljøkonflikter kræver, at der vedtages 
bestemmelser, som afspejler de forskellige miljøspørgsmåls særlige kendetegn; mener i 
den forbindelse, at vedtagelsen af bindende instrumenter kan udgøre en hindring for 
investeringer på miljøområdet og øge konkurrenceforvridningen på grund af de forskellige 
ordninger, der anvendes;

9. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt til 
Regionsudvalget og medlemsstaternes parlamenter.

                                               
1 COM(2003)0624.
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BEGRUNDELSE

Kommissionen meddelelse "Bedre udnyttelse af EU's miljøforanstaltninger: opbygning af 
tilliden gennem bedre viden og aktiv handling" (COM(2012)0095) indeholder målsætninger 
og foranstaltninger, der skal hjælpe medlemsstaterne med at opnå en mere systematisk tilgang 
til indsamling og udbredelse af viden, herunder metoder til at fremme en mere aktiv handling 
i forbindelse med miljøspørgsmål.

I meddelelsen påpeger man - selv om dette sker på en ikke særlig effektiv og alt for generel 
måde - miljølovgivningens positive virkninger.

En korrekt gennemførelse af miljølovgivningen kan indebære fordele for industrien, skabe 
nye arbejdspladser og medføre en væsentlig reduktion af de administrative omkostninger.

Ordførerens forslag

Denne betænkning er, med sigte på smart regulering, et forsøg på at styrke indsatsen for en 
bedre gennemførelse af de europæiske miljøbestemmelser ved at rette fokus mod forenkling 
af EU's miljølovgivning, reduktion af den administrative byrde og styrkelse af de europæiske 
og nationale forvaltningsstrukturer.

Formålet er, at der skal iværksættes et forløb i retning af en effektiv gennemførelse af EU's 
miljølovgivning via udarbejdelse af politikker og strategier baseret på konkrete elementer i 
samarbejde med medlemsstaterne og de lokale og regionale myndigheder.

Det gælder om at tage den udfordring, der ligger i nærhedsprincippet, op og bringe 
miljølovgivningen tættere på borgerne og de nationale forvaltninger, alt imens man gør den 
mere umiddelbar og gennemsigtig.

Der er forskellige instrumenter til at sikre en effektiv gennemførelse af miljølovgivningen, 
f.eks.:

- analyser af lovgivningens fremtidige konsekvenser, som i højere grad opfylder 
kravene om nødvendighed og proportionalitet;

- en større sammenhæng i det gældende lovgivningskorpus med henblik på at undgå 
omarbejdning af lovgivningen. Der må ikke være "dødt træ" i lovgivningens 
underskov: de nuværende usammenhængende lovgivningstekster og forældede 
retsakter skal ophæves, så miljølovgivningen bliver slankere.

Enhver ny bindende EU-retsakt vil få den virkning, at den destabiliserer de aktuelle nationale 
ordninger yderligere, fjerner dem fra en tilgang med et større samarbejde og medfører risiko 
for både huller og redundans i lovgivningen. Derfor er det Kommissionens og de kompetente 
nationale myndigheders opgave at styrke overvågningen af den korrekte gennemførelse af 
miljølovgivningen ved hjælp af en fælles indsats. For at nå disse ambitiøse, men 
gennemførlige målsætninger er det nødvendigt at anvende en ny tilgang, hvor man først og 
fremmest understreger tilstrækkeligheden og effektiviteten af den eksisterende 
miljølovgivning.


