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Europa-Parlamentets Miljøudvalg er som det korresponderende udvalg ved at uarbejde en 
betænkning om gennemførelsen af vedtagen EU-lovgivning, der har som overordnet mål at 
sikre bevarelsen af biodiversitet, og en række centrale europæiske direktiver er berørt af 
denne betænkning. Miljøudvalget og Kommissionen er af den opfattelse, at målsætningen i 
EU-handlingsplanen om at stoppe tabet af biodiversitet inden 2010 ikke er blevet opfyldt. Der 
er indtil videre ikke blevet stillet forslag til afhjælpende foranstaltninger.

Udvalget for Andragender, der modtager et stadig større antal andragender om biodiversitet 
fra alle medlemsstaterne, er ikke kompetent til at foretage en overordnet vurdering af dette 
spørgsmål, men det har ikke desto mindre yderst gode forudsætninger for at formidle de 
holdninger, som de borgere, der har indgivet andragender til Parlamentet om biodiversitet, har 
givet udtryk for, og da udvalget har behandlet sådanne andragender, har det rimelig gode 
forudsætninger for at pege på specifikke områder, hvor EU-lovgivningen ikke, og ofte langt 
fra, har levet op til de europæiske borgeres og lokalsamfundets forventninger.

Udvalget har med interesse bemærket resultaterne i rapporten "Progress towards the European 
2010 Bio-diversity target" offentliggjort i 2009 af Det Europæiske Miljøagentur og 
respekterer fuldt ud det anførte synspunkt om, at vi "ikke udelukkende bør fokusere på 
bevarelsen af biodiversitet i specifikke områder, samtidig med at natur går tabt alle andre 
steder." Agenturet har derfor en holistisk tilgang til problemet, der afspejler den holdning, 
som mange EU-borgere generelt selv giver udtryk for over for Parlamentet i de mange 
hundrede andragender vedrørende dette spørgsmål.

Agenturet påpeger ligeledes, at "der er sket fremskridt med hensyn til beskyttelsen af 
levesteder, og at 17 % af EU's jordareal nu er omfattet af Natura 2000-nettet", og tilføjer, at 
40-85 % af levestederne og 40-70 % af arterne af fællesskabsbetydning på trods heraf har en 
ugunstig bevaringsstatus. EEA glæder sig på den ene side over, at EU-medlemsstaterne 
tilsyneladende lægger stor vægt på EU's naturdirektiver, men siger modsat på den anden side 
"at bevaringsstatussen for arter og levesteder, som er beskyttet under EU-habitatdirektivet, 
giver anledning til bekymring". Udvalget for Andragender kan støtte den sidste udtalelse, men 
kan ikke bekræfte den første. 

Det fremgår af mange af de modtagne andragender, at mange medlemsstater, navnlig lokale 
myndigheder og regionale forvaltninger, tilsidesætter de centrale mål og flere specifikke 
bestemmelser i ovennævnte tre hoveddirektiver, og en sådan tilsidesættelse kan meget vel 
være en medvirkende årsag til tabet af biodiversitet. Dette underminerer troværdigheden af 
EU's miljølovgivning, som borgerne lægger stor vægt på, og skaber stigende frustration blandt 
borgerne, der bliver usikre på EU's virkelige dagsorden på miljøområdet. 

Det fremgår således af mange af andragenderne, at myndighederne, når det kommer til 
stykket, på trods af forsigtigheds- og proportionalitetsprincippet altid vil lægge større vægt på 
deres egne ofte snævre økonomiske prioriteter end på miljøhensyn, navnlig når stærke 
finansielle interessegrupper eller interesser er involveret – hvilket normalt er tilfældet i 
forbindelse med store infrastruktur- eller byudviklingsprojekter.

Udvalget har ofte givet udtryk for sin bekymring over den manglende vilje, som 
Kommissionen har givet udtryk for gennem sine specialiserede tjenestegrene, til at sætte ind 
over for den efter udvalgets opfattelse manglende overholdelse af EU's naturdirektiver, og 
udvalget har også ofte beklaget, at Kommissionen f.eks. alt for tit uden videre accepterer de 
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nationale myndigheders svar på anmodninger om oplysninger vedrørende andragender. 

Det er ikke de enkelte tjenestegrenes skyld eller en kritik af tjenestemændenes personlige 
engagement i deres arbejde. Da Kommissionen kun yderst sjældent rent faktisk undersøger 
spørgsmål på stedet, er de samtidig helt klart ikke i stand til at foretage en fuldstændig og 
objektiv vurdering af indholdet af de andragender, de får forelagt i forbindelse med udvalgets 
indledende undersøgelse.

Udvalget for Andragender foretager derimod rent faktisk undersøgelsesrejser, og udvalgets 
medlemmer har ofte førstehåndsviden om de pågældende spørgsmål og områder, men deres 
vurdering tillægges på trods heraf ikke altid samme betydning som officielle svar fra 
miljøministre eller de faste repræsentationer i Bruxelles. Dette forhold underminerer ofte 
bestræbelser på at afslutte behandlingen af relevante andragender, hvori der gøres 
opmærksom på en krænkelse af et Natura 2000-område eller en overtrædelse af 
fuglebeskyttelsesdirektivet, med et godt resultat.

Hvad angår VVM-direktivet, er situationen noget værre. I sin nuværende form er det 
grundlæggende et proceduredirektiv. Det er ekstremt svagt, hvad angår dets reelle indvirkning 
på områder med et sårbart økosystem, og det kan dybest set heller ikke opfylde den egentlige 
hovedmålsætning, nemlig at sikre, at det naturlige miljø – såvel som den historiske og 
arkitektoniske arv – beskyttes tilstrækkeligt.

 Det er uklart, hvornår Kommissionen kan gribe ind for at forhindre skade på miljøet.

 Det er absurd, når projektudvikleren selv får ansvaret for 
miljøkonsekvensvurderingen, som den pågældende har en direkte finansiel eller 
politisk interesse i. Dette direktiv kunne f.eks. styrkes ved at indføre et 
akkrediteringssystem, således at uafhængige eksperter får mulighed for at foretage 
miljøkonsekvensvurderinger.

Dette direktiv skal styrkes, og det bør overvejes at lade Miljøudvalget udarbejde en 
lovgivningsmæssig initiativbetænkning.

Der er utvivlsomt store udfordringer for gennemførelsen:

 Forsinkelserne i etableringen af nettet er undertiden betydelige.

 Relativt få Natura 2000-lokaliteter forvaltes effektivt, og investeringen i forvaltningen 
af lokaliteter er generelt utilstrækkelig; forvaltningsplaner skal derfor udvikles 
yderligere.

 Miljøkonsekvensvurdering og strategisk miljøvurdering i forbindelse med 
biodiversitet er sjældent af tilfredsstillende kvalitet.

Den eksterne undersøgelse

I lyset af det stigende antal andragender vedrørende habitatdirektivet iværksatte Udvalget for 
Andragender en ekstern undersøgelse, hvor der blev set nærmere på den mangelfulde 
anvendelse af direktivet i en lang række medlemsstater, især af artikel 6, der sandsynligvis er 
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den mest omstridte artikel1.

Undersøgelsens resultater og anbefalinger er baseret på teoretiske betragtninger, relevante 
love og direktiver og europæisk og national retspraksis. Mange af resultaterne er særlig 
relevante i forbindelse med dette arbejdsdokument, herunder følgende:

 Som følge af den forsinkede udpegning af lokaliteter af særlig betydning for 
biodiversiteten, der således kræver særlig beskyttelse, er der overhovedet ikke blevet 
truffet beskyttelsesforanstaltninger, og tabet af biodiversitet er blevet dramatisk.

 I henhold til artikel 6 skal der gennemføres passende konsekvensanalyser i forbindelse 
med projekter, som kan påvirke en Natura 2000-lokalitet væsentligt, men disse 
gennemføres meget ofte for sent eller overhovedet ikke, og der foretages således ikke 
en vurdering af alternativer eller af de kumulative virkninger af mange projekter.

 De passende konsekvensanalyser, der gennemføres, er ofte ikke videnskabeligt 
objektive, idet de er blevet gennemført af projektudviklerne selv og ikke af eksperter i 
naturbevaring. Det skal sikres, at den passende konsekvensanalyse er uafhængig.

 Der træffes generelt ingen kompensationsforanstaltninger, og de kontrolleres ikke 
systematisk af de offentlige myndigheder, og de gennemføres desuden meget sjældent 
inden arbejdets gennemførelse, hvilket de burde, da det ofte er for sent bagefter!

 De nationale myndigheder foretager ikke en passende afvejning af de berørte 
interesser (økonomiske interesser, miljøinteresser, det berørte lokalsamfunds 
interesser), og de er ikke forpligtet til at redegøre for baggrunden for deres 
beslutninger, hvis og når de ønsker at fravige artikel 6.

 Der er en lang række eksempler på nationale myndigheder, der ikke har forelagt 
spørgsmålet for Kommissionen, selv om de er forpligtet hertil i henhold til direktivet.

Man bør holde sig for øje, at undersøgelsen kun vedrørte ét aspekt af habitatdirektivet, men 
resultaterne bekræfter ikke desto mindre den holdning, som Udvalget for Andragender nåede 
frem til i sidste valgperiode, og kollegerne i Miljøudvalget kan forhåbentlig gøre brug af 
denne nye objektive analyse. Den udelukker naturligvis ikke yderligere undersøgelser, og 
Udvalget for Andragender bruger allerede undersøgelsen i sine egne drøftelser.

Modtagne andragender

Andragernes opmærksomhed har, i det mindste i de seneste 3 år, først og fremmest været 
rettet mod miljøet samt beskyttelsen og bevarelsen heraf. Der blev indgivet 309 andragender i 
2008, hvilket udgør 12,7 % af det samlede antal af andragender, der opfyldte betingelserne for 
behandling.

Udvalgsmedlemmerne behandler imidlertid på de fleste møder andragender, der uvægerligt 
vedrører miljøproblemer, et spørgsmål, der optager de europæiske borgere. De følgende 

                                               
1 National gennemførelse af Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde 
dyr og planter, især artikel 6. Undersøgelse gennemført af Milieu Ltd/Nicolas de Sadeleer m.fl. for GD for 
Unionens Interne Politikker, Temaafdeling C. Forelagt og drøftet i Udvalget for Andragender i oktober 2009. 
Undersøgelsen indeholder nationale rapporter om projekter i Belgien, Frankrig, Tyskland, Polen, Spanien, 
Sverige, Rumænien og Det Forenede Kongerige.
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eksempler er illustrative.

På baggrund af den alvorlige bekymring over miljøet i Østersøområdet arrangerede Udvalget i 
første omgang en offentlig høring og udarbejdede efterfølgende en detaljeret betænkning om 
de miljømæssige virkninger af den planlagte gasledning i Østersøen – Nord Stream, navnlig 
på grundlag af andragender fra Polen og Litauen. Kommissær Piebalgs og kommissær Dimas 
var begge til stede ved den offentlige høring i januar 2008 for at orientere medlemmerne om 
Kommissionens bekymringer, og i betænkningen, der efterfølgende blev vedtaget med et stort 
flertal - og som omfattede udtalelser fra Udenrigsudvalget og Udvalget om Industri, 
Forskning og Energi, blev der lagt vægt på behovet for at beskytte det meget sårbare 
miljøområde i den lave Østersø, der allerede er alvorligt truet på grund af årtiers forsømmelse 
og forurening.

Der har også været stor fokus på Irland i udvalgets drøftelser, idet medlemmerne indgående 
har drøftet en række problemer i forbindelse med den foreslåede etablering af 
deponeringsanlæg oven på store grundvandsreservoirer, navnlig andragendet fra Nevitt Lusk 
Action Group, der satte spørgsmålstegn ved bestemmelserne i vandrammedirektivet. Udvalget 
har også givet udtryk for sin bekymring over den strækning, som den irske nationale 
vejmyndighed (NRA) har valgt for M3-motorvejen. Det er ikke kun et miljøspørgsmål, idet 
det også handler om bevarelse af en vigtig kulturarv ved Tara.

I Frankrig er forslag fra departementsrådet for Loiret om bygning af en række yderligere broer 
over Loirefloden, både op og ned ad floden ved Orléans, blevet kraftigt anfægtet af andragere 
gennem en årrække1. Den foreslåede bro ved Mardié er den mest kontroversielle på grund af 
den unikke karakter af lokaliteten udpeget af UNESCO som en verdensarvslokalitet og af EU 
som et Natura 2000-område. Lokaliteten er levested for en række udryddelsestruede 
fuglearter, herunder fiskeørnen, og der findes en række forskellige sjældne planter. Bævere 
opholder sig også ved flodbredderne, og en række akvatiske fuglearter befolker flodområdet, 
der fungerer som en flodslette og et vandområde. Den franske regering har indtil videre 
forholdt sig tavs, på trods af de tilsagn der blev afgivet på det såkaldte "Grenelle de 
l'Environnement". Ikke desto mindre er en miljøkonsekvensvurdering i øjeblikket under 
udarbejdelse.

I Polen blev den sidste urskov – levested for de sidste få tilbageværende europæiske bisoner -
i Europa i nærheden af Bialystoc og Augustow kun reddet i allersidste øjeblik takket være en 
fælles indsats fra Udvalget for Andragender, der arrangerede en undersøgelsesrejse til 
området, og navnlig fra Kommissionen, der fik stoppet et transeuropæisk netprojekt 
vedrørende Via Baltica, idet det lykkedes at få nedlagt et forbud ved EF-Domstolen2. 
Rospudadalens integritet blev således reddet på grund af dette vellykkede andragende. De 
polske myndigheder blev tvunget til at ændre deres planer, og parterne nåede efterfølgende til 
enighed om en alternativ ruteføring.

I 2007 kom omkring en tredjedel af andragenderne vedrørende miljøet fra Spanien. Bortset fra 

                                               
1 Se især bl.a. andragender 0037-05, 1282-07, 883-05 og 914-07, som udvalget behandlede i 2007 og senere, og 
især betænkningen om undersøgelsesrejsen til regionen foretaget af Marcin Libicki, Luciana Sbarbati og 
Margrete Auken i oktober 2007 (PE 398.337).
2 Se rapporten om undersøgelsesmissionen til Polen den 11.-14. juni under ledelse af Thijs Berman, med David 
Hammerstein og Martin Callanan. (PE 376.717).
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kystområderne i Middelhavsområdet, hvor biodiversitet ofte er blevet lavere prioriteret end 
massive byudviklingsprojekter, hvilket Europa-Parlamentet har udtalt sig om i Auken-
betænkningen, har udvalget modtaget en række andre andragender, der viser den begrænsede 
respekt for målene i miljødirektiverne. På Tenerife ignorerede myndighederne f.eks. 
tilsyneladende habitatdirektivet, da de besluttede at udvikle ny infrastruktur, der krydsede en 
lang række lokaliteter af fællesskabsbetydning. Der er tilsyneladende ikke blevet taget hensyn 
til den kumulative indvirkning af projektet. Minedrift i åbne brud i Villablina, León, har også 
forårsaget omfattende skader på det sårbare økosystem, der burde have været beskyttet under 
EU's miljødirektiver.

Donauflodbækkenet og -deltaet bekymrer også en række andragere fra Ungarn, Østrig og 
naturligvis Rumænien1. I Ungarn er Sajoladskovområdet blevet ødelagt, selv om det var den 
største galleriskov med hårde træarter i nationalparken i Aggtelek med en mangfoldig flora.
En lang række dyrearter er således også forsvundet. Tilpasningen af Donaufloden til de 
transeuropæiske vandnet er også blevet kraftigt kritiseret af lokale andragere i området 
mellem Wien og Bratislava, hvor planlagte arbejder vil påvirke grundvandet og 
drikkevandsforsyningen og øge risikoen for oversvømmelse på grund af tabet af skov- og 
vådområder. I dette tilfælde fastslog Kommissionen rent faktisk, at direktivet om vurdering af 
indvirkningen på miljøet ikke var blevet forkert anvendt, idet alle procedurerne tilsyneladende 
var blevet overholdt, men projektets indvirkning havde stadig en betydelig negativ 
indvirkning på biodiversiteten, hvilket naturligvis er problematisk.

I Rumænien indgav Eco Pontica Foundation et andragende til Udvalget for Andragender om 
infrastrukturprojekter i Dobrogearegionen, navnlig vedrørende nye stenbrud og 
vindmølleparker.

En række andragere fra Rumænien og Bulgarien har også henvendt sig til udvalget, idet 
myndighederne efter deres opfattelse ikke anerkender målene i EU-lovgivningen om 
beskyttelse af arter og biodiversitet langs Sortehavets kyster og i en række bjergområder i Rila 
og Rhodope2. De gør alle indsigelse mod det, de opfatter som de nationale eller regionale 
myndigheders modvilje mod at anerkende vigtigheden af habitatdirektivet 92/43/EØF.

Der er blevet konstateret en lang række specifikke problemer i Bulgarien, herunder 
mangelfuld beskyttelse af Kaliakras kystområde, godkendelse af omfattende projekter 
vedrørende udvikling af infrastruktur og turisme uden gennemførelse af en 
miljøkonsekvensanalyse, manglende beskyttelse af områderne Emine-Irakli og Strandzha, der 
også ligger ved Sortehavet, og Kommissionen har helt undtagelsesvis givet andragerne ret i, at 
der har været problemer med at beskytte særligt beskyttede områder i tilstrækkelig grad i 
forbindelse med godkendelse af planer og projekter vedrørende by- og turismeudvikling og 
anlæggelse af vindmølleparker.

I Det Forenede Kongerige har White Horse Alliance gjort opmærksom på lignende mangler i 
forbindelse med store infrastrukturprojekter, og i Wales har Betws Mountain Preservation 

                                               
1 Andragende 1328-07 fra Ungarn, 0111-08 fra Rumænien og 0419-08 fra Østrig vedrører alle forskellige 
aspekter af beskyttelsen af biodiversitet i denne region. 
2 Se især andragende 0997-07, 1062-08 og 1534-08, der er stillet i bero, mens der afventes yderligere oplysninger 
fra myndighederne. Kommissionen har indledt overtrædelsesprocedurer på grundlag af andragende 1299-07 og 
1494-07.
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Group gjort indsigelse mod myndighedernes generelle uvilje mod at anvende habitatdirektivet 
i deres område1.

Bemærkninger

Et meget vigtigt aspekt i beskyttelsen af biodiversitet i Europa er ikke kun den korrekte 
gennemførelse af EU-lovgivningen på nationalt plan, men også behovet for et mere effektivt 
grænseoverskridende samarbejde mellem landene. Der skal udvikles langt klarere strategier 
for store områder som Donau eller Østersøen med inddragelse af alle berørte lande, hvor det 
er afgørende at udvikle en samordnet strategi til bevarelse af biodiversitet.

I betragtning af, at mange Natura 2000-beskyttede områder enten er direkte eller indirekte 
berørt af forurening, og at skader på naturen også hidrører fra lande uden for Europa, skal det 
understreges, at det er nødvendigt med disse europæiske instrumenter med henblik på at 
udvide deres tilgang til også at omfatte EU's nabolande og partnere.

Andragerne anfører derfor flere hundrede eksempler på situationer, hvor tab af biodiversitet er 
et problem, og hvor de føler, at myndighederne ikke lever op til deres tilsagn om at bevare og 
beskytte biodiversiteten. Som situationen er nu, pålægges andragerne som oftest bevisbyrden, 
og de er ikke altid miljøadvokater eller specialister inden for de biologiske videnskaber. De er 
som oftest repræsentanter for lokalsamfund, der har været vidne til truslen mod deres lokale 
landskab og ønsker at gøre noget, inden det er for sent. De bliver som oftest meget frustrerede 
over at opdage den utilstrækkelige beskyttelse af miljøet som følge af manglende 
gennemførelse af EU-direktiverne. Beskyttelsesniveauet er lavere end det, borgere ofte bliver 
forledt til at tro, at EU sikrer på miljøbeskyttelsesområdet.

De bliver ikke beroliget af at få at vide, at EU-direktiverne naturligvis er resultatet af 
kompromiser mellem EU-institutionerne og medlemsstaterne, og når direktiverne 
gennemføres i national lovgivning, kan der blive indført yderligere elementer for at mindske 
enhver risiko for en streng anvendelse af fællesskabslovgivningen. Medlemsstaterne er også 
godt klar over, hvor vanskeligt det er for Kommissionen at komme igennem med en 
overtrædelsesprocedure i henhold til Lissabontraktatens artikel 257 (tidligere artikel 226).

Medlemmerne af Udvalget for Andragender ved, at Kommissionen ofte er meget uvillig til at 
udtale sig kritisk om en medlemsstat (eller privat bygherre beskyttet af nationale eller 
regionale myndigheder), der har planer om at underminere et beskyttet område, indtil 
myndigheder har truffet en endelig beslutning, og på dette tidspunkt er det næsten altid for 
sent. Forsigtighedsprincippet finder tilsyneladende ikke anvendelse i de fleste tilfælde.

Vi skal derfor aktivt forhindre overtrædelser af fællesskabsretten ved at lægge større vægt på 
forsigtighedsprincippet, idet mange tjenestemænd i Kommissionen ikke anerkender 
vigtigheden af dette princip for EU-borgere, der gør institutionerne opmærksom på risikoen 
for, at medlemsstaterne og Kommissionen selv misbruger eller tilsidesætter dette princip, 
navnlig i forbindelse med store infrastrukturprojekter.

Det er altid nemmere for medlemsstaterne at svare eller snarere at forhale deres svar, at finde 
på den rigtige undskyldning, der kan beskytte dem. Det er til tider muligt på grund af 

                                               
1 Se henholdsvis andragende 0777-09 og 0933-08.
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lovgivningens uklarhed. De er kun meget sjældent villige til at indrømme, at der er noget galt, 
og vil normalt forsøge at retfærdiggøre deres handlinger og deres finansielle investeringer i ny 
infrastruktur, fordi industrien og ekspertrådgiverne bakker dem op. Mange medlemsstater 
forsøger uvægerligt at forhale sagen, indtil det er for sent at gribe ind for at forhindre tabet af 
biodiversitet, og det er ikke usædvanligt, at andragender stilles i bero i flere år, mens man 
afventer en ikkeeksisterende konklusion, som oftest ved at fremsende delvise besvarelser på 
anmodninger om oplysninger med jævne mellemrum.

Der bør fastsættes klare svarfrister for Kommissionen og medlemsstaterne.

For at vende tilbage til de indledende bemærkninger i dette korte dokument er Det 
Europæiske Miljøagenturs modstridende konstateringer kort sagt ikke overraskende. På trods 
af modsatrettede officielle erklæringer og på trods af de mange politiske tilsagn, der er blevet 
afgivet af regeringer og ledende politikere, er miljøbeskyttelse ikke den politiske prioritet, 
som den skal være, hvis vi skal have en chance for at vende den negative udvikling. Der skal 
mere til end politiske erklæringer, og der skal langt mere til end de eksisterende EU-direktiver 
– uanset hvor velmenende de end er, til at sikre, at Europas naturressourcer og vildreservater 
beskyttes for fremtiden. Rent politisk er det meget vigtigt at tage hensyn til, at beskyttelsen af 
biodiversitet og bekæmpelsen af klimaændringer er tæt forbundet (hvilket blev understreget af 
G8 i Carta de Siracusa og på konferencen i Athen i april 2009) og at stille krav om, at deres 
politiske tilsagn udmønter sig i effektive foranstaltninger til imødegåelse af tab af 
biodiversitet.

På kort sigt skal der gennemføres en langt mere seriøs konsekvensanalyse af den nuværende 
miljølovgivning, i første omgang af VVM-direktivet og habitat- og 
fuglebeskyttelsesdirektivet, og der bør foreslås nye strengere retningslinjer for at sikre en 
korrekt gennemførelse af disse direktiver baseret på henstillingerne fra Parlamentets 
kompetente udvalg, som Udvalget for Andragender er parat til at samarbejde med for at sikre, 
at borgernes bekymringer i højere grad afspejles i fremtidige miljøforanstaltninger.

Det må være en prioritet at sikre en fuld og effektiv gennemførelse af den nuværende EU-
lovgivning. Selv om det er blevet påvist, at en række forbedringer helt klart er nødvendige, er 
det afgørende at fokusere på håndhævelse og en mere effektiv overvågning. Kommissionen er 
nødt til at gribe hurtigere og mere beslutsomt ind og selv fastsætte klare frister, når en 
medlemsstat ikke gennemfører EU-lovgivningen og tillader miljøforringelser og tab af 
biodiversitet. Parlamentet vil føre strengere kontrol på dette område fremover. Vi har brug for 
et ambitiøst mål, og vi har brug for forpligtelser, der kan håndhæves.

EU og medlemsstaterne har ikke gennemført den første handlingsplan for biodiversitet. Det 
må ikke ske med den næste.


