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1. Hvad bliver efter Deres mening de største udfordringer for europæisk miljøpolitik i de 

næste fem år? Hvad ville De som kommissær gøre for at sikre synlige resultater ved 
afslutningen af Deres mandat? 

 
2. Hvad er Deres prioriteter i miljøpolitikken? Hvad agter De at iværksætte af nyt, og hvad 

agter De at ændre i den allerede eksisterende miljølovgivning? (foreslået af Aldis Kušķis) 
 
3. Det hedder i EF-traktaten: "Miljøbeskyttelseskrav skal integreres i udformningen og 

gennemførelsen af Fællesskabets politikker og aktioner". Inden for hvilke områder er der 
efter Deres mening i så henseende det største behov for fremskridt? Hvorledes ville De 
sikre, at integrationsprincippet omsættes korrekt til praksis?  

 
4. Hvilken plads skal EU indtage, og hvilken specifik rolle forestiller De Dem, at EU skal 

spille i miljøspørgsmål på internationalt plan? Hvilket forhold forestiller De Dem i denne 
forbindelse, at EU skal have til sine vigtigste partnere, USA, Rusland og også til nye 
vækstlande og udviklingslande? Vil De forpligte Dem til at fortsætte EU's voluntaristiske 
politik, navnlig for så vidt angår klimaændringer? Hvilke skridt bør der tages for at sikre, 
at EU-medlemsstaterne opfylder deres forpligtelser i henhold til Kyoto-protokollen? 
(foreslået af PSE-Gruppen) 

 
5. Hvordan forestiller De Dem, at miljøkriterierne kan integreres i Lissabon-processen? Er 

De indstillet på at støtte en strategi med ligevægt mellem økonomiske, sociale og 
miljømæssige aspekter? 

 
 Hvordan vil De fremme en integreret strategi i Kommissionen? Hvilke organisatoriske 

ændringer er der efter Deres mening behov for i Kommissionen for at bedre at afspejle 
prioriteringen af en bæredygtig udvikling? 

 
 Den økonomiske politik, socialpolitikken og miljøpolitikken bør udformes således, at de 

støtter hinanden. Der bør anspores til synergi, navnlig mellem miljø- og 
beskæftigelsespolitikken, der efter vor mening bør supplere hinanden og ikke være i 
modstrid med hinanden. Er De enig i dette synspunkt? Hvordan agter De at udvikle 
miljøpolitikkens beskæftigelsespotentiale? (foreslået af PSE-Gruppen) 

 
Budget og implementering 
 
6. Mener De, at EU's virksomhed på det miljøpolitiske område får tildelt tilstrækkeligt med 

finansielle midler og personale? 
 
7. Mener De, at EU's virksomhed på det miljøpolitiske område får tildelt tilstrækkeligt med 

finansielle midler og personale i almindelighed, og i særdeleshed med hensyn til at sikre 
fuldstændig implementering og anvendelse af EU's miljøbestemmelser, i betragtning af 
Kommissionens opgave som traktatens vogter? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen som 
erstatning for spørgsmål 6 og 9) 

 
8. Hvordan vil De sikre, at der sættes "prisskilt" på alle fremtidige forslag?  (foreslået af 

John Bowis som tilføjelse til spørgsmål 6) 
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9. I øjeblikket drejer over en tredjedel af alle sager om krænkelse og klager vedrørende EU-

lovgivning sig om miljøområdet. Hvilke foranstaltninger ville De påtænke for at sikre 
korrekt implementering og anvendelse af EU's miljøbestemmelser?  

 
10. Hvordan vil De udvikle en effektiv og uafhængig miljøkonsekvensvurdering? foreslået af 

John Bowis som tilføjelse til spørgsmål 9) 
 
11. Hvordan vil De sikre, at medlemsstaterne forbedrer implementeringsniveauet i forhold til 

det eksisterende niveau? (foreslået af Chris Davies) 
 
Forbindelser til særorganisationer 
 
12. I de seneste år har der været en stigende tendens til at oprette særorganisationer, herunder 

inden for miljørelaterede sektorer. Hvorledes vurderer De denne udvikling, og hvilken 
form for forhold bør der være mellem Kommissionen og sådanne organisationer? 

 
Internationale konventioner/aftaler 
 
13. Parlamentets deltagelse og inddragelse i EU-delegationer til internationale konventioner 

(klimaændringer, bæredygtig udvikling, osv.) har hidtil fulgt et ad hoc-mønster, som 
generelt har været utilfredsstillende. Dette skyldes hovedsagelig Rådets beslutning om 
ikke at tillade EP-medlemmer af EU-delegationen at deltage i de interne EU-
koordineringsmøder. Som følge heraf må kommissæren dagligt give EP-delegationen 
briefinger om fremskridtene i forhandlingerne. Hvorledes kan denne situation efter Deres 
mening forbedres? Ville De være rede til aktivt at tilstræbe en permanent ordning med 
Rådet for at løse dette problem? 

 
14. Civilsamfundet har spillet en vigtig rolle i udformning og gennemførelse af internationale 

konventioner på miljøområdet. Hvad vil De gøre for at styrke civilsamfundets inddragelse 
i udformning og gennemførelse af international miljøpolitik? (foreslået af Verts/ALE-
Gruppen som tilføjelse til spørgsmål 13)  

 
Miljøansvar 
 
15. Hvordan ser De på den nuværende lovgivning om miljøkonsekvensanalyser eller 

miljøansvar? Hvilke initiativer finder De nødvendige for at styrke begrebet miljøansvar? 
(foreslået af PSE-Gruppen) 

 
Frivillige instrumenter 
 
16. Den nyligt vedtagne interinstitutionelle aftale om "Bedre lovgivning" åbner mulighed for 

at gøre brug af andre regulerende instrumenter end de traditionelle juridisk bindende 
instrumenter. Hvorledes vurderer De denne udvikling? Findes der nogle specifikke 
sektorer på miljøområdet, hvor De ville betragte anvendelsen af disse instrumenter som 
mere hensigtsmæssig/effektiv end lovgivning? 

 
Bedre lovgivning: Udvidet konsekvensanalyse og frivillige instrumenter 
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17. Som led i "bedre lovgivning" har Kommissionen forpligtet sig til at gennemføre 
"udvidede konsekvensanalyser" af større lovgivningsmæssige forslag. Ifølge en 
undersøgelse, som Institut for Europæisk Miljøpolitik for nylig har foretaget af alle de 
udvidede konsekvensanalyser, som Kommissionen har gennemført i 2003, lægges der 
størst vægt på de økonomiske virkninger, medens behandlingen af miljømæssige og 
sociale virkninger begrænsede. Når man i undersøgelsen forsøgte en kvantificering, 
var resultatet desuden, at der var blevet lagt størst vægt på kortsigtede økonomiske 
omkostninger. Hvad vil De gøre for at sikre, at igangværende og fremtidige 
konsekvensanalyser, navnlig udvidede konsekvensanalyser, for det første tager ligeligt 
hensyn til økonomiske, sociale og miljømæssige virkninger og for det andet ikke 
begrænses til kortsigtede betragtninger? Den (udgår) interinstitutionelle aftale om 
"Bedre lovgivning" åbner mulighed for at gøre brug af andre (udgår) instrumenter end de 
traditionelle juridisk bindende instrumenter. Hvorledes vurderer De denne udvikling? 
Findes der nogle specifikke sektorer eller spørgsmål på miljøområdet, hvor De ville 
betragte anvendelsen af disse instrumenter som mere hensigtsmæssig/effektiv end 
lovgivning eller omvendt sektorer eller spørgsmål, hvor De ville betragte disse 
instrumenter som mindre hensigtsmæssige/effektive? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen 
som erstatning for spørgsmål 16) 

 
Offentlig deltagelse og gennemsigtighed 
 
18. Fællesskabet anerkendte med undertegnelsen af Århus-konventionen i 1998, at det skulle 

bestræbe sig på at styrke offentlighedens ret til at deltage i beslutningstagningen på 
miljøområdet. Betydningen af offentlig medbestemmelse og gennemsigtighed 
understreges også af Amsterdam-traktaten, der indførte artikel 255 i EU-traktaten, hvori 
der gives borgerne ret til aktindsigt. Amsterdam-traktaten indførte desuden som et af 
Unionens grundlæggende principper, at beslutningerne "træffes så åbent som muligt og 
så tæt på borgerne som muligt". 

  
 Hvorledes vil De sikre, at Parlamentet og berørte grupper som f.eks. ngo'er høres fuldt ud 

i forbindelse med udviklingen af Kommissionens politik og foranstaltninger? Vil De 
sikre, at klassifikationen af papirer til anvendelse under drøftelser og mødedokumenter 
som "fortrolige dokumenter", hvorved de gøres utilgængelige for offentligheden, 
begrænses til et absolut minimum? (foreslået af Anders Wijkman) 

 
  

Klimapolitik 
 
19. Går De personligt ind for at sikre, at EU opfylder sine nuværende forpligtelser i henhold 

til Kyoto-protokollen, og hvilke mål har De for de fremtidige forhandlinger om reduktion 
af drivhusgasemissionerne? (foreslået af Chris Davies) 

 
20. Hvilke foranstaltninger agter De at træffe for at bremse klimaændringerne? Hvorledes 

kunne De bidrage til, at Den Russiske Føderation ratificerer Kyoto-protokollen? 
(foreslået af Aldis Kušķis) 

 
21. Hvorledes bør EU forberede sig på målene for reduktion af drivhusgasserne for den første 

forpligtelsesperiode efter Kyoto, dvs. for perioden efter 2012? Bør EU opstille mål for 
2020 og 2050, og hvad vil efter Deres mening være et passende ambitionsniveau for 
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sådanne mål? Hvilket niveau for globale reduktioner eller reduktionssatser bør EU 
opstille som sit mål for de internationale forhandlinger? (foreslået af Verts/ALE-
Gruppen) 

 
 
Bæredygtig udvikling 
 
22. Hvordan vil De arbejde for at sikre virkeliggørelse af EU's strategi for bæredygtig 

udvikling, og hvordan vil De sikre, at økonomisk konkurrencedygtighed ledsager dette 
forehavende og bidrager til et bæredygtigt miljø? (foreslået af Chris Davies) 

 
23.  En ansvarlig holdning betyder også omlægning af vor økonomi til bæredygtig udvikling. 

Hvor stor en vægt agter De i så henseende at lægge på forskning inden for bæredygtig 
udvikling: udvikling og fremme af ren teknologi, intelligent anvendelse af energi, 
alternativ energi osv. .. , og hvilke initiativer agter De at tage? (foreslået af PSE-Gruppen 
- spørgsmålet kunne også stilles til kommissionsmedlemmet med energi som 
ansvarsområde) 

 
24.  Det forventes, at EU-strategien for bæredygtig udvikling vil blive taget op til nyvurdering 

i den nærmeste fremtid. Det var en alvorlig mangel ved strategien, at den udelukkende 
omhandlede bæredygtighed i europæisk regi. De fleste globale aspekter og anliggender 
var ikke udtrykkeligt omfattet heraf.  

 
 Er De villig  til at udfolde ihærdige bestræbelser for at integrere de eksterne dimensioner 

af bæredygtig udvikling i EU's strategi? (foreslået af Anders Wijkman) 
 
Bæredygtig udvikling og økologisk effektivitet 
 
25.  Hvordan vil De sikre, at målsætningerne i EU's strategi for bæredygtig udvikling 

virkeliggøres? Hvordan vil De inddrage Parlamentet i den offentlige høringsproces for 
nyvurdering af strategien for bæredygtig udvikling? Vil De forpligte Dem til at give 
Parlamentet en formel  rådgivende rolle i nyvurderingen? Bør EU efter Deres opfattelse 
opstille måltal for højnelse af den økologiske effektivitet? Hvilke foranstaltninger er i 
Deres øjne mest vigtige for at udvirke de nødvendige forbedringer i økologisk 
effektivitet? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Kemikalier 
 
26.  Hvad er Deres primære mål med hensyn til Kommissions lovgivningsprogram på 

miljøområdet? Vil De nærmere bestemt engagere Dem i at forsvare en stærk lovgivning 
om kemikalier, således at REACH-systemer bliver et reelt skridt i retning af et mere 
sikkert miljø for vore borgere? (foreslået af PSE-Gruppen) 

 
27.  Den nye kemikaliepolitik kaldet REACH betragtes generelt som den største udfordring, 

Kommissionen står over for ved opfyldelsen af bæredygtige udviklingsmål. 
Iværksættelsestidspunktet forventes  ifølge den foreløbige strategi at blive i foråret 2006. 
Deres forgænger var dybt engageret i REACH - hun betragtede REACH som et 
banbrydende forslag, som kun kan blive til fordel for erhvervsliv, arbejdstagere og 
borgere samt vort økosystem. Deler De denne opfattelse? Hvor stærkt er De engageret i 
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REACH? Vil De opretholde Kommissionens engagement i ny kemikalielovgivning, og 
vil De fortsætte arbejdet, således at målsætningen i form af iværksættelse i foråret 2006 
kan opfyldes? Finder De, at der er yderligere råderum i REACH for strategier til at 
undlade dyreforsøg? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
28.  Hvordan agter De at sikre, at dyreforsøg holdes nede på et mindstemål under REACH, 

eftersom det ifølge kommissionsforslaget ikke er obligatorisk at udveksle data om 
dyreforsøg? (foreslået af Chris Davies) 

 
29.  Hvordan agter De at sikre, at ressourcerne og bestræbelserne på at udvikle, validere og 

godkende forsøgsmetoder uden brug af dyr vil blive øget under REACH, eftersom det er 
en af målsætningerne i forordningen at fremme forsøgsmetoder uden brug af dyr? 
(foreslået af Chris Davies) 

 
Beskyttelse af forsøgsdyr 
 
30.  Hvordan agter De at udvide anvendelseområdet for direktiv 86/609 om beskyttelse af 

forsøgsdyr til også at omfatte dyr, som anvendes i grundforskning, undervisning og 
uddannelse? (foreslået af Chris Davies) 

 
Anvendelse af markedsøkonomiske instrumenter til fordel for miljøet 
 
31.  Kommissionen har igen og igen anført, at anvendelse af markedsøkonomiske 

instrumenter er et af de bedste politiske redskaber i miljøpolitikken. Det er en 
uomgængelig forudsætning for en effektiv politik på dette område, at markedspriserne 
afspejler de sande omkostninger. Beklageligvis er der kun yderst få eksempler på EU-
politik, hvor der gøres brug af fælles afgifter, gebyrer og/eller økonomiske incitamenter. 
Tværtimod er de politiske rammer i medlemsstaterne vidt forskellige. En prisfastsættelse 
med indregning af alle omkostninger ses sjældent. I stedet anvender medlemsstaterne 
stadig tilskud på mange områder til at støtte aktiviteter, som er skadelige for miljøet 

 
 Hvilke foranstaltninger er De villig til at træffe for at søge at  skabe enighed i Rådet om 

betydningen af prisfastsættelse med indregning af alle omkostninger med henblik på at 
fremme miljømæssigt fornuftige produktions- og forbrugsmønstre, herunder betydningen 
af at harmoniserede skatter, afgifter og/eller økonomiske incitamenter på EU-plan? 
(foreslået af Anders Wijkman) 

 
Grænseoverskridende samarbejde 
 
32.  Hvad er Deres syn på grænseoverskridende samarbejde, navnlig med tredjelande, for at 

hindre regionale grænseoverskridende miljøkatastrofer som f.eks. cyanid-forureningen af 
Tisza-floden i Rosia Montana (Baia Mare - Rumænien)? Hvilke skridt bør der tages for at 
styrke dette samarbejde og gøre det mere effektivt? (foreslået af PSE-Gruppen) 

 
Biodiversitet 
 
33.  Mulighederne i landbrugsmiljøforanstaltningerne udnyttes ikke til fulde, fordi 

kommunikationen til landdistrikternes befolkning om det generelle koncept for sådanne 
foranstaltninger og kravene til landbrugsbedrifterne i forbindelse hermed i almindelighed 
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ikke fungerer tilfredsstillende. Det er imidlertid afgørende at forbedre denne 
kommunikation for at skabe større biodiversitet i landbruget ved at øge antallet af små 
bedrifter og økologiske producenter, der gør brug af disse foranstaltninger. Har det nye 
kommissionsmedlem nogen planer om at udvikle redskaber, der kan anvendes til forbedre 
informationen om søjle II til landbruget? (foreslået af Jules Maaten) 

 
34.  De politiske tiltag synes i øjeblikket ikke tilstrækkelige til at hindre en yderligere 

nedgang i landbrugsarealer af høj naturlig værdi og dermed nå 2010-målet for 
biodiversitet (rapport fra Det Europæiske Miljøagenter EEA, landbrugsarealer af høj 
naturlig værdi, nr. 1, UNEP, 2004). Hvordan vil det nye kommissionsmedlem tilpasse de 
nuværende foranstaltninger for at sikre deres gennemførelse og undgå tab af 
landbrugsarealer af høj naturlig værdi? (foreslået af Jules Maaten) 

 
35.  Kommissionen har tilrettelagt en meget udførlig dialog med medlemsstaterne og det 

civile samfund om gennemførelse af handlingsplanen for biodiversitet inden for 
rammerne af økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde. De vigtigste resultater af 
denne proces blev drøftet og godkendt af deltagerne på konferencen mellem de berørte 
parter om emnerne "biodiversitet i EU - et bæredygtigt liv og et bæredygtigt udkomme" i 
Malahide, Irland, den 25.-27. maj 2004. Mål nr. 11, 13, 14 og 15 i budskabet fra 
Malahide fokuserer helt eller delvist på økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde, 
og der er opstillet centrale mål til virkeliggørelse inden for tidsrammen frem til 2010. 
Hvordan vil det nye kommissionsmedlem inden for tidsrammen virkeliggøre de mål, der 
blev fastlagt på konferencen i Malahide, sikre, at spørgsmål vedrørende beskyttelse af 
biodiversitet indgår helt og holdent i overvejelserne under midtvejsvurderingen af  CSP'er 
og RSP'er samt udformningen af PRSP'er? (foreslået af Jules Maaten) 

 
36.  Efter min opfattelse har den dialog, der blev etableret ved nyvurderingen af EU's strategi 

for biodiversitet i arbejdsgruppen om økonomisk samarbejde og udviklingssamarbejde 
med inddragelse af det civile samfund, Kommissionen og medlemsstaterne, været både 
lovende og frugtbar. Kan det nye kommissionsmedlem bekræfte, om arbejdsgruppen, der 
blev oprettet i dette øjemed, nu vil blive gjort permanent? (foreslået af Jules Maaten)  

 
37.  Efter at en langvarig høringsproces netop har fundet sted med henblik nyvurdering af 

EU's strategi for biodiversitet, afgav deltagerne i de berørte parters konference i Malahide 
et budskab,  hvoraf en væsentlig del bestod af et sæt indikatorer, der kunne anvendes til 
overvågning af situationen med hensyn til biodiversitet frem til 2010 og derefter. På 
samlingen i Rådet (miljø) den 28. juni 2004 blev dette sæt indikatorer hilst velkommen, 
og i pressemeddelelsen fra denne samling opfordrede Rådet "Kommissionen til yderligere 
at udvikle, afprøve og færdiggøre dette sæt indikatorer senest i 2006". Hvilken form for 
støtte vil det nye kommissionsmedlem give til udvikling af disse indikatorer, og vil der 
blive afsat tilstrækkelige midler til at muliggøre udvikling heraf? (foreslået af Jules 
Maaten) 

 
38.  Budskabet i dokumentet fra Malahide-konferencen erkender betydningen af 

Fællesskabets medfinansiering af Natura 2000-netværket som et vigtigt skridt i retning af 
at virkeliggøre det mål at standse tabet af biodiversitet inden 2010. I den nye meddelelse 
fra Kommissionen om  finansiering af Natura 2000 anføres det, at for fremtiden vil 
mange af pengene til bevarelse og forvaltning af Natura 2000-områder blive hentet i 
budgettet for den fælles landbrugspolitik og budgetter for udvikling af landdistrikter og 
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regioner. Hvordan vil det nye kommissionsmedlem sikre, at disse midler virkelig går til at 
forbedre og beskytte vigtige leveområder og arter, og hvilken rolle vil LIFE+ spille? 
(foreslået af Jules Maaten) 

 
39.  Under gennemførelsen af Natura 2000-netværket af beskyttede områder i de 15 

oprindelige EU-lande var der betydelig modvilje og mistanke blandt jordbesiddere og -
brugere med hensyn til deres arealers udpegelse. Meget af denne modvilje  er nu ved at 
blive nedbragt gennem Kommissionens og civile samfundsorganisationers ihærdige 
indsats, men der eksisterer fortsat en del misforståelser og kommunikationsbrist med 
jordbesidderne om konsekvenserne af et areals udpegelse. Denne forvirring og modvilje 
synes at brede sig til de nye medlemsstater, efterhånden som de udfærdiger lister over 
mulige Natura 2000-områder til fremsendelse til Kommissionen. Under henvisning til 
anmodningerne fra Europa-Parlamentet (i 2004-budgettet) og det civile samfund om en 
form for tjeneste til støtte for gennemførelse af Natura 2000 bedes 
kommissionsmedlemmet oplyse, hvilke mekanismer der vil blive taget i brug for at sikre, 
at der ikke sker en gentagelse af den langvarige og langtrukne arealudpegelsesproces, 
som fandt sted i EU-15. (foreslået af Jules Maaten) 

 
40.  EU's stats- og regeringschefer forpligtede sig på Det Europæiske Råds samling i 

Gøteborg i 2001 til  at standse forringelsen af biodiversiteten inden 2010 og gjorde dette 
til et mål i EU's strategi for bæredygtig udvikling.  2010-målsætningen kan kun 
virkeliggøres, såfremt brede samfundsgrupper i Europa er overbevist om betydningen af 
at standse tabet af biodiversitet og forstår, hvad der kan gøres for at udvirke dette. 
Eftersom mange europæiske borgere end ikke er klar over, at der i det hele taget 
eksisterer en sådan  målsætning, bedes kommissionsmedlemmet oplyse, hvilke 
kommunikations- og uddannelsesredskaber der foreslås taget i brug for at højne 
offentlighedens kendskab til og forståelse af 2010-målet. (foreslået af Jules Maten)  

 
41.  Killarney-erklæringen under det irske EU-formandskab var et resultat af mødet i maj 

2004 inden for rammerne af den europæiske platform for strategi vedrørende forskning i 
biodiversitet. I pressemeddelelsen fra samlingen i Rådet (miljø) den 28. juni udtrykte 
Rådet sin  tilfredshed med Killarney-anbefalingerne vedrørende forskningsprioriteter og  
Killarney-erklæringen, der understreger den vigtige rolle, som det europæiske 
forskningsrum og det syvende rammeprogram skal spille til støtte for opfyldelsen af 
målsætningerne vedrørende biodiversitet. Hvad vil det nye kommissionsmedlem gøre for 
at sikre, at forskning i biodiversitet forbliver en væsentlig del af det syvende 
forskningsrammeprogram for 2007-2013? (foreslået af Jules Maaten) 

 
42.  Hvilke foranstaltninger finder De nødvendige for at sikre, at EU opfylder det mål at 

standse forringelsen af biodiversiteten inden 2010 som vedtaget af stats- og 
regeringscheferne på Det Europæiske Råds samling i Gøteborg i 2001? Vil De sikre 
videreførelse af LIFE-naturprogrammet ud over 2006 og foreslå tilstrækkelige bevillinger 
afsat til arbejdet hermed i de 25 medlemsstater? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen)  

 
Økonomisk udviklingssamarbejde 
 
43. Hver enkelt EU-medlemsstat har ligesom EF sine egne politikker for økonomisk 

udviklingssamarbejde. Deltagerne i Arbejdsgruppen om Økonomisk Samarbejde og 
Udviklingssamarbejde har ved flere lejligheder antydet, at Kommissionen i øjeblikket 
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nærmere optræder som "medlemsstat nr. 26" på dette område end som et 
koordineringsorgan. Har den nye kommissær til hensigt at ændre på situationen og lægge 
større vægt på at udvikle EF's koordinatorrolle for dermed at gøre EU mere synlig i 
internationalt regi? 

(foreslået af Jules Maaten) 
 
Beskyttede hav- og kystområder 
 
44. Hvordan agter Kommissionen i praksis at implementere programmerne under 

CBD/COP7 i forhold til beskyttede hav- og kystområder? (foreslået af Jules Maaten) 
 
Fiskeri 
 
45. Killarney-erklæringen var et resultat af det møde, der blev afholdt af Europæisk Platform 

for Forskning og Strategi inden for Biodiversitet (EPBRS) i maj 2004 under det irske EU-
formandskab, og blev hilst velkommen af Rådet (miljø) på samlingen den 28. juni 2004. 
Killarney-erklæringen indeholder et krav om, at der udvikles en økosystem-baseret 
strategi for forvaltningen af fiskeri og akvakultur med bidrag fra relevant sociologisk og 
samfundsøkonomisk forskning. Hvordan agter Kommissionen at udvikle denne strategi? 
(foreslået af Jules Maaten) 

 
46. Kommissionen har bestræbt sig på at sikre en bedre integrering af miljøkrav i den fælles 

fiskeripolitik. Kan De oplyse, hvordan De vil videreudvikle denne højt prioriterede  
strategi? (foreslået af Jules Maaten) 

 
47. Hvilke prioriterede aktioner bør Kommissionen efter Deres opfattelse satse på for at sikre 

et bæredygtigt fiskeri i lyset af det presserende behov for at bevare fiskebestandene og i 
lyset af målsætningerne om samfundsøkonomisk samhørighed? (foreslået af Jules 
Maaten) 

 
48. Der er sket en nedgang i fiskebestandene, og derfor må der gennemføres 

kontrolforanstaltninger for at forebygge et fortsat overfiskeri til søs. Akvakultur i indre 
farvande betragtes som et muligt alternativ - hvilke mekanismer agter den nye 
kommissær at foreslå for at sikre, at akvakulturprojekter i indre farvande er miljømæssigt 
bæredygtige? (foreslået af Jules Maaten) 

 
Vand 
 
49. Hvilke foranstaltninger er det efter Deres opfattelse påkrævet at gennemføre for at støtte 

en vellykket gennemførelse af vandrammedirektivet? Har De til hensigt at arbejde for en 
øget integrering af EU's miljø-, regional-, transport- og landbrugspolitikker for at sikre en 
fuldstændig gennemførelse af vandrammedirektivet? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Miljø og sundhed 
 
50. I juni 2004 offentliggjorde Verdenssundhedsorganisationen (WHO) en stor undersøgelse, 

som viser, at miljøet forårsager betydelige skader på børns helbred i den europæiske 
region. De europæiske sundheds- og miljøministre vedtog en handlingsplan for at 
begrænse disse skadevirkninger. På WHO-mødet forelagde Kommissionen en 
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handlingsplan, der ensidigt fokuserer på forskning i stedet for at præsentere målrettede 
lovgivningsmæssige foranstaltninger. Det lader til, at denne manglende handlekraft først 
og fremmest skyldes manglende politisk vilje i Kommissionen og mangelfuld 
koordinering mellem forskellige generaldirektorater. Agter De at prioritere en 
gennemgang af den gældende EU-lovgivning og dens gennemførelse i praksis for at 
sikre, at der etableres tilstrækkeligt høje standarder til at beskytte børns og andre sårbare 
gruppers helbred? Vil De foreslå, at der oprettes en særlig task force i Kommissionen, 
som kan koordinere Kommissionens aktiviteter inden for miljø og sundhed for at sikre, at 
børn og andre sårbare grupper opnår en bedre beskyttelse mod miljømæssige risici? 
(foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Komitologiprocedurer vedrørende GMO-markedsgodkendelser 
 
51. Ifølge de nuværende komitologi-procedurer kan Kommissionen godkende en  

markedsføringstilladelse for en ny GMO-sort, hvis der ikke er kvalificeret flertal i Rådet. 
Mener De, at det er hensigtsmæssigt, at Kommissionen giver markedsføringstilladelser 
under omstændigheder, hvor der er klare og vedvarende politiske uoverensstemmelser i 
Rådet vedrørende en sådan godkendelse? Går De ind for at revidere komitologi-
procedurerne for at sikre, at Europa-Parlamentet inddrages under disse omstændigheder? 
(foreslået af Verts/ALE-Gruppen)  

 
Minimumsgrænseværdier for GMO-kontaminering af frø 
 
52. Fastsættelse af mærkningsgrænseværdier for utilsigtet eller teknisk uundgåelig 

kontaminering af frø med GMO-sorter er en af de vigtigste beslutninger, der skal træffes 
via en komitologi-procedure. For at sikre sameksistens mellem GM-afgrøder og GM-frie 
afgrøder har Parlamentet foreslået, at mærkningsgrænseværdier fastsættes til 
påvisningsgrænsen (jf. beslutning A5-0465/2003 af 18.12.2003). Vil De respektere 
Parlamentets standpunkt, hvis det stående udvalg og Rådet ikke når frem til kvalificeret 
flertal om Kommissionens forslag? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Forældede pesticider 
 
53. Lagre af forældede pesticider udgør fortsat en alvorlig risiko for folkesundheden og 

miljøet i mange lande, bl.a. i visse medlemsstater og tiltrædelseslande. Europa-
Parlamentet har gentagne gange krævet konkrete foranstaltninger for at sikre, at disse 
lagre bortskaffes på en miljømæssigt set acceptabel måde. Hvad agter De at gøre for at 
sikre, at forældede lagre bortskaffes på en miljømæssigt set acceptabel måde snarest 
muligt? Vil De gå med til at samfinansiere en sådan bortskaffelse med Stockholm-
konventionen? Hvordan vil De sikre en hurtig ratificering af Stockholm-konventionen om 
persistente organiske miljøgifte fra alle medlemsstaters side og i nabolande, der ligger 
inde med sådanne lagre? (foreslået af Verts/ALE-Gruppen) 

 
Miljø og regioner 
 
54. Der findes stadig industrielle eller postindustrielle EU-regioner, der er kendetegnet ved 

en meget høj befolkningstæthed, tæt trafik og vandmangel, hvilket resulterer i en høj grad 
af forurening. Efter de ti nye medlemsstaters tiltrædelse er der blevet endnu flere EU-
regioner af denne type. Hvad agter De som kommissær at gøre for at løse dette problem? 
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Vil det være muligt at lave en oversigt og et register over alle de EU-regioner, der 
befinder sig i en særdeles vanskelig situation ud fra en miljømæssig synsvinkel? Vil det 
være muligt at give disse regioner særbehandling ved i højere grad at fokusere på deres 
problemer? (foreslået af Jerzy Buzek) 

 
Transport   
 
55. Agter De at støtte Deres kollega, kommissæren med ansvar for transport, i 

forhandlingerne om eurovignet-direktivet og at lægge særlig vægt på bæredygtige og 
miljømæssigt set forsvarlige transportpolitikker? Som det fremgår af en række 
undersøgelser, Kommissionen har foretaget, sker der endnu ikke en fuldstændig 
internalisering af de eksterne omkostninger, navnlig ikke når det drejer sig om de 
miljømæssige omkostninger ved tung godstransport. Dette medfører alvorlige problemer i 
følsomme områder som f.eks. bjergområder (dvs. Brenner-ruten). Har De til hensigt at 
gøre det muligt at foretage krydssubsidiering i disse følsomme zoner? (foreslået af 
Richard Seeber)  
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