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GENOMFÖRANDE AV EU:S MILJÖLAGSTIFTNING

FRÅGOR TILL KOMMISSIONEN FÖR DISKUSSION
UNDER MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 3 FEBRUARI 2005

ALLMÄNNA FRÅGOR

1. Förstärkning av den juridiska enheten inom generaldirektoratet för miljö
(Dagmar Roth-Behrendt)

Kan kommissionen försäkra att den juridiska enheten inom generaldirektoratet för miljö 
kommer att förstärkas så att man kan ta itu med det ökande antalet klagomål när det gäller 
genomförandet av miljölagstiftningen? Kommer personalstyrkan att öka till följd av de tio nya 
medlemsstaternas anslutning? 

2. Lösningar på det stora antalet oavslutade överträdelseärenden (Chris Davies)

Mot bakgrund av det stora antalet oavslutade överträdelseärenden i fråga om 
miljölagstiftningen, vilken är kommissionens uppskattning när det gäller det totala antalet 
mantimmar som kommer att krävas för att slutföra dessa ärenden på ett tillfredsställande sätt och 
garantera att den aktuella lagstiftningen genomförs? 
Vilka slutsatser drar kommissionen av detta när det gäller nödvändigheten att sörja för ett bättre 
samarbete från medlemsstaternas sida, reformen och förbättringen av 
verkställighetsförfarandena, eller ökade budgetanslag för överträdelseärenden?

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV – HORISONTELLT

3. Genomförandet av fågel- och livsmiljödirektiven (Satu Hassi) 

Fågel- och livsmiljödirektiven är livsviktiga instrument för att skydda Europas vilda växter och 
djur. Att dessa direktiv genomförs till fullo är avgörande för att fullgöra EU:s åtagande att senast 
2010 hejda minskningen av den biologiska mångfalden. Hittills har flera medlemsstater hamnat 
på efterkälken när det gäller att genomföra dessa direktiv på ett korrekt sätt, till exempel att 
klassificera särskilda skyddsområden i enlighet med fågeldirektivet eller på ett nöjaktigt sätt 
tillämpa artikel 6 i livsmiljödirektivet (skydd av Natura 2000-områden). Anser kommissionen 
att man har tillräckliga resurser för att garantera att medlemsstaterna genomför dessa direktiv 
korrekt och lägligt, och att även skyddet av de arter som är förtecknade i bilaga II till 
livsmiljödirektivet, samt de som ingår i fågeldirektivet, omfattas? Vilka ytterligare åtgärder 
ämnar kommissionen vidta för att se till att dessa direktiv genomförs korrekt?

4. De utomeuropeiska franska departementen: strukturfonderna och skyddet av den 
biologiska mångfalden (Marie Anne Isler Béguin)

De utomeuropeiska franska departementen rymmer en större biologisk mångfald än hela EU 
sammanlagt (8 globalt hotade fågelarter, varav fyra är endemiska för Réunion, en är endemisk 
för Martinique, Franska Guyana rymmer ett av de sista välbehållna och vidsträckta tropiska 
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regnskogsområdena med 700 fler fågelarter än i EU:s samtliga 25 länder, vilket motsvarar 
antalet arter i hela den västra paleoarktiska regionen, Birdlife International (2004) Fåglar i 
Europeiska unionen: en lägesbedömning, sid 23). Dessa departement mottar betydande stöd från 
EU:s strukturfonder, men fågel- och livsmiljödirektiven gäller inte för dessa områden.

Hur kan Europeiska kommissionen garantera att stödet från strukturfonderna inte skadar 
betydelsefulla områden inom de utomeuropeiska franska departementen där vilda växter och 
djur förekommer? Har kommissionen för avsikt att, eftersom endast omkring 0,6 procent av det 
stöd som förmedlas av strukturfonderna till dessa områden (t.ex. Réunion och Guadeloupe) 
avsätts för miljöverksamhet, sörja för ökade medel till sådan verksamhet som bidrar till att 
uppnå målen för EU:s strategi för hållbar utveckling, särskilt åtagandet att senast 2010 hejda 
minskningen av den biologiska mångfalden? 

5. Direktivet för samordnade åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar 
(IPPC) 1996 (John Bowis)

Kommissionen har lovordats för att ha lagt fram den detaljerade rapporten Analys av 
medlemsstaternas första genomföranderapporter om IPPC-direktivet (EU-15) från juni 2004, 
men vilka åtgärder vidtar kommissionen i dagsläget för att garantera att alla medlemsstater har 
tydliga tillvägagångssätt när det gäller uppdateringen av villkoren i tillstånd och ett konsekvent 
genomförande när det gäller andra aspekter av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade 
åtgärder för att förebygga och begränsa föroreningar (IPPC)? Har kommissionen lagt fram ett 
vägledande dokument som klargör definitionen av ”anläggning” och förklarar bilaga I (när det 
gäller att fastställa ”produktionskapacitet”), samt klarlägger direktivets tillämpning på 
kommunala vattenreningsverk och ger praktisk vägledning med en tydlig definition av 
energieffektivitetskrav – vilket parlamentet begärde i sitt betänkande om framstegen i 
genomförandet av rådets direktiv 96/61/EG om samordnade åtgärder för att förebygga och 
begränsa föroreningar: 2003/2125(INI)?

6. Genomförandet av direktivet om luftkvalitet 1999/30/EG (Johannes Blokland)

Enligt direktiv 1999/30/EG skall medlemsstaterna senast den 1 januari 2005 delvis ha uppfyllt 
de luftkvalitetskrav som anges i direktivet, och senast den 1 januari 2010 ha uppfyllt dem till 
fullo. I Nederländerna har tolkningen av detta direktiv lett till att domstolarna har förbjudit ett 
antal projekt (vägar, industriområden, osv.) eftersom de inte har tagit tillräcklig hänsyn till att 
luftkvaliteten på de berörda platserna skulle överstiga de nivåer som gäller från och med den 
1 januari 2005 respektive 1 januari 2010, trots att det fortfarande är flera år kvar till 2010, och 
att de metoder som kan användas för att minska utsläppen av kvävedioxid, svaveldioxid och 
partiklar ännu inte har utvecklats till fullo.

Kan kommissionen uppge om någon medlemsstat tillämpar en strikt tolkning av direktivet, eller 
skall de ovannämnda förbuden uttryckligen tillskrivas direktivets genomförande i 
Nederländerna?

Tar kommissionen hänsyn till om medlemsstaterna har adekvata medel för att genomföra 
direktivet, även i tätbefolkade områden, och har kommissionen för avsikt att ta ytterligare 
initiativ, till exempel genom att införa strängare normer för fordonsutsläpp, vilket skulle göra 
det lättare att uppfylla direktivets mål?
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7. Genomförandet av luftkvalitetsdirektiven (Richard Seeber)

Genomförandet av direktiven för att bibehålla eller förbättra luftkvaliteten, särskilt 
direktiv 1999/30/EG, kräver i vissa fall åtgärder för att minska utsläppen av föroreningar. Vilka 
framsteg har gjorts med att genomföra EU-lagstiftningen om luftkvalitet i medlemsstaterna? 
Vilken inställning har kommissionen till framtida genomföranden då åtgärder som genomförs av 
medlemsstaterna för att minska utsläppen när de genomför luftkvalitetsdirektiven kommer att 
beröra, till exempel, tunga lastbilar? Hur ämnar kommissionen lösa motsättningen mellan att 
uppnå målen för miljöskydd (ren luft) och samtidigt uppnå målen för den inre marknaden (fri 
rörlighet för transportoperatörer)?

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV – SÄRSKILDA ÄRENDEN

8. Avfallshantering i Kouroupitosområdet (Dimitrios Papadimoulis) 

Sedan att avfallsupplaget i Kouroupitos lagts ned valdes Mesomouri som provisorisk lösning för 
lagring av avfall (avfallsdumpning) och det närbelägna Korakia som slutlig plats för deponering 
av avfall från området. Detta på villkor att en maskinell återvinnings- och 
komposteringsanläggning skulle byggas, så att enheten i Mesomouri kunde upphöra med sin 
verksamhet.

Under tiden har Mesomouri, i avvaktan på att platsen för deponering av avfall i Korakia skulle 
slutföras, förvandlats från en lagringsplats för avfallsdumpning till en plats för avfallshantering 
till följd av ett överflöd av industriavfall och en stor mängd skadat och förorenat avfall.

Det bör påpekas att Grekland gentemot EU har förbundit sig att återställa ån Kouroupitos ravin, 
och detta är en nödvändig förutsättning för att undvika böter och för att den sista delen av 
anslaget till Korakia-anläggningen skall betalas ut.

Vilka framsteg har gjorts med att återställa ån Kouroupitos ravin? Känner kommissionen till om 
ministeriet för miljö, regional planering och offentliga arbeten har beviljat anslag för det här 
projektet? Finns det risk för ytterligare rättsliga åtgärder i Europeiska gemenskapernas domstol, 
och att Grekland återigen skall ådömas böter, antingen på grund av att man misslyckats med att 
återställa avfallsplatsen i Kouroupitos eller på grund av den omåttliga ansamlingen avfall i 
Mesomouri? Finns det risk för att den sista delen av anslaget till Korakia-anläggningen skall gå 
förlorad?

9. Genomförandet av fågeldirektivet på Malta (Caroline F. Jackson)

Under EU:s anslutningsförhandlingar åtog sig den maltesiska regeringen att genomföra åtgärder 
för att stärka lagens upprätthållande i fråga om fågeljakt. Mot bakgrund av att det under våren 
och hösten 2004 förekommit jakt på skyddade fåglar som vråk, falk, kärrhök och stork, hur 
bistår kommissionen den maltesiska regeringen för att garantera att lagen upprätthålls på en 
adekvat nivå när det gäller fågeldirektivet?

10. Skydd av Amvrakikosbukten – Natura 2000-område (Carl Schlyter)

I oktober 2003 mottog Europeiska kommissionen två klagomål angående den omfattande 
förstörelsen av prioriterade livsmiljöer och den utbredda dumpningen i åtskilliga 
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våtmarksområden i Amvrakikosbukten. Detta område anses vara ett av de mest viktigaste 
våtmarksområdena i Grekland och är en del av nätet Natura 2000. Området har ännu inte blivit 
utsett till skyddat område på nationell nivå och genomgår en allvarlig försämring orsakad av 
illegal dumpning och dräneringskanaler, vilket strider mot artikel 6.2 i livsmiljödirektivet. Mot 
bakgrund av att Europeiska kommissionen har anslagit medel (Life-projektet) till 
naturvårdsförvaltning av Amvrakikos våtmarker, vilka åtgärder kommer kommissionen att vidta 
för att garantera ett korrekt genomförande av direktiv 92/43/EEG?

11. Livsmiljödirektivet – Umeälvens delta och Botniabanan (Carl Schlyter)

Enligt artiklarna 6.3 och 6.4 får Natura 2000-områden endast exploateras om det saknas andra 
alternativ och det finns ett allt överskuggande allmänintresse för det föreslagna projektet. 
Järnvägsprojektet ”Botniabanan” kommer att medföra påtaglig skada på Natura 2000-området 
Umeälvens delta i norra Sverige. 

Den svenska regeringen påstår att en skillnad på fyra minuter i ankomsttid för passagerartrafik (för 
godstrafik kommer det att ta längre tid med den föreslagna sträckningen) till den planerade nya 
stationen innebär att det inte finns några alternativ. Europeiska kommissionen har godtagit detta 
argument. 

Kommer kommissionen, med hänsyn till att det finns tydliga alternativ till den förslagna 
sträckningen, varav vissa till och med är billigare att bygga, att hänvisa frågan till Europeiska 
gemenskapernas domstol för att klarlägga om denna tolkning av artiklarna 6.3 och 6.4 är 
korrekt? Anser kommissionen att de uppgifter som de svenska myndigheterna tillhandahållit om 
den alternativa sträckningen håller en tillfredsställande kvalitet?

12. Genomförandet av direktiv 85/337/EG (Bedömning av vissa projekts effekter på 
miljön) (Guido Sacconi)

I juli 2004 mottog den italienska regeringen ett motiverat yttrande angående lagen om 
miljökonsekvensbedömningar med avseende på strategisk infrastruktur och anläggningar av 
nationellt intresse. Den berörda italienska lagen (443/2001) föreskriver ett förfarande för 
miljökonsekvensbedömningar som skiljer sig från standardförfarandet i så måtto att det omfattar 
de preliminära planerna snarare än de slutgiltiga planerna för det arbete som skall utföras. Om de 
slutgiltiga planerna skulle vara väsentligen annorlunda kan miljöministern besluta att försena 
miljökonsekvensbedömningen och dess nya offentliggörande. Detta förfarande strider mot 
direktivet om miljökonsekvensbedömning eftersom det härigenom är upp till miljöministern att 
besluta om man skall begära en fullständig miljökonsekvensbedömning eller inte, om de 
slutgiltiga planerna avviker från de preliminära planerna. Eftersom ministern kan underlåta att 
genomföra en fullständig bedömning kan projekt förändras avsevärt utan att det krävs någon 
miljökonsekvensbedömning.

Den 1 augusti 2003 godkände dessutom den italienska regeringen, på grundval av lag 443/2001, 
de preliminära planerna för en bro över Messinasundet och det projektet har blivit ett av de 
prioriterade projekten inom det transeuropeiska transportnätet.

Vilka åtgärder har den italienska regeringen vidtagit för att rätta sig efter det motiverade yttrandet 
och hur ämnar kommissionen gå vidare?
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Vilka åtgärder ämnar kommissionen vidta för att se till att det slutliga broprojektet över 
Messinasundet till fullo uppfyller gemenskapens regler för miljökonsekvensbedömningar?

13. Nationella fördelningsplaner för utsläppsrätter för växthusgaser (Alfonso Andria)

I juli 2004 skickade kommissionen ett motiverat yttrande till den italienska regeringen med krav 
på att regeringen skulle genomföra direktivet om handel med utsläppsrätter för växthusgaser 
(2003/87) som skulle ha varit införlivat den 31 december 2003. Italien lyckades inte heller till den 
31 mars 2004 presentera en nationell plan som anger det antal utsläppsrätter för växthusgaser som 
landet ämnar fördela till nationella företag, så att de kan delta i gemenskapens system för 
utsläppshandel. På grund av denna överträdelse har kommissionen också skickat en formell 
underrättelse till den italienska regeringen.

Direktivet har fortfarande inte införlivats, och fastän den nationella fördelningsplanen för 
utsläppsrätter för växthusgas har presenterats har den ännu inte godkänts av kommissionen.

Vilka ytterligare åtgärder ämnar kommissionen vidta för att se till att den italienska regeringen 
genomför detta direktiv?

Varför har Italiens nationella fördelningsplaner fortfarande inte godkänts, och vilka åtgärder 
ämnar kommissionen vidta för att marknaden för utsläppsrätter skall fungera normalt även i 
Italien?

14. Genomförandet av direktivet om deponering av avfall i Italien (Giovanni Berlinguer)

I juli 2004 skickade kommissionen ett motiverat yttrande till den italienska regeringen, där man 
krävde att regeringen skulle bringa den italienska lagstiftningen i överensstämmelse med 
direktiv 99/31 om avfallsdeponier. Direktivets bestämmelser om nya avfallsdeponier skulle ha 
tillämpats senast den 16 juli 2001, medan de i själva verket inte började gälla förrän 27 mars 2003 
(lagdekret nr 36 av den 13 januari 2003). Följaktligen har samtliga italienska avfallsdeponier som 
har godkänts mellan den 16 juli 2001 och den 27 mars 2003 undgått direktivets bestämmelser för 
kontroll av deponiernas miljöpåverkan.

Av de uppgifter som tillhandahållits av det nationella centrumet för kontroll av avfall framgår det 
att åtskilliga nya avfallsdeponier blev godkända i Italien mellan år 2001 och 2003, nämligen 3 i 
Matera, 2 i Cuneo och Modena, 1 i Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, 
Foggia, Latina, Lecce och Pistoia.

Vilka åtgärder har den italienska regeringen, mot denna bakgrund, vidtagit för att uppfylla det 
motiverade yttrandet och hur ämnar kommissionen gå vidare?

Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit eller ämnar vidta för att se till att de nya 
avfallsdeponierna, som godkändes under perioden mellan tidsfristen för direktivets genomförande 
och dess införlivande i Italien, uppfyller den relevanta gemenskapslagstiftningen?


