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GENNEMFØRELSE AF DEN EUROPÆISKE MILJØLOVGIVNING

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN TIL DRØFTELSE
PÅ MILJØUDVALGETS MØDE DEN 21. APRIL 2005

GENERELLE SPØRGSMÅL

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - HORISONTALT

1. Gennemførelse af direktiverne om fugle og naturtyper (Satu Hassi) 

Direktiverne om fugle og naturtyper er vitale for beskyttelsen af Europas vilde dyr og planter. 
Fuld gennemførelse af disse direktiver er afgørende for, om EU kan opfylde sin forpligtelse til at 
reducere tabet af biodiversitet inden 2010. Mange medlemsstater halter stadig bagud med 
gennemførelsen af direktiverne, f.eks. hvad angår udpegelsen af særligebeskyttelsesområder 
(SPA) i henhold til fugledirektivet eller korrekt anvendelse af artikel 6 i direktivet om naturtyper 
(beskyttelse af Natura 2000-områder). Mener Kommissionen, at den har den fornødne kapacitet 
til at sikre en korrekt og rettidig gennemførelse af disse direktiver fra medlemsstaternes side, 
herunder med hensyn til beskyttelse af de i arter, der er opført i bilag II til direktivet om 
naturtyper og i fugledirektivet? Hvad agter Kommissionen yderligere at foretage sig for at sikre 
en korrekt gennemførelse af disse direktiver?

2. De franske oversøiske territorier: Strukturfondene og beskyttelse af biodiversiteten 
(Marie Anne Isler Beguin)

Biodiversiteten i de franske oversøiske departementer er større end i hele resten af EU 
sammenlagt (8 globalt truede fuglearter, hvoraf 4 er endemiske i Réunion, og 1 er endemisk i 
Martinique; Fransk Guyana, som råder over et af de sidste intakte og vidtstrakte områder med 
tropisk regnskov, har over 700 fuglearter mere end alle EU's 25 medlemsstater tilsammen, dvs. 
lige så mange arter som i hele den vestpalearktiske region (BirdLife International (2004), "Birds 
in the European Union : a status assessment", s. 23). Disse departementer, som modtager 
betydelige midler fra EU's strukturfonde, er ikke omfattet af direktiverne om fugle og naturtyper.

Hvorledes sikrer Kommissionen, at strukturfondene ikke beskadiger områder, der er vigtige for 
vilde dyr og planter i de franske oversøiske departementer? Agter Kommissionen i betragtning 
af, at kun ca. 0,6% af strukturfondsmidlerne til disse områder (f.eks. Réunion og Guadeloupe) er 
afsat til miljørelateret virksomhed, at sikre, at der bevilges yderligere midler til aktiviteter, der 
fremmer opnåelsen af målsætningerne for EU's strategi for bæredygtig udvikling, særlig 
forpligtelsen til at reducere tabet af biodiversitet inden 2010?

3. 1996-direktivet om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening (IPPC) (John 
Bowis)

Kommissionens detaljerede rapport fra juni 2004, "Analysis of Member States’ first 
implementation reports on the IPPC Directive (EU-15)", må hilses velkommen. Imidlertid bedes 
Kommissionen oplyse, hvilke skridt den tager for at sikre, at samtlige medlemsstater har klare 
procedurer for opdatering af godkendelsesvilkårene og er konsekvente i gennemførelsen af andre 
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aspekter af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret forebyggelse og bekæmpelse af forurening 
(IPPC). Har Kommissionen udarbejdet et "Guidance Document" med henblik på nærmere at 
definere begrebet 'anlæg' og bilag I (med henblik på fortolkningen af begrebet 
"produktionskapacitet") samt at klarlægge gennemførelsen af direktivet om kommunale 
spildevandsrensningsanlæg, og desuden udarbejdet praktiske anvisninger indeholdende klare 
definitioner af kravene til energieffektiviteten, således som Parlamentet anmodede om i sin 
betænkning om fremskridtene i gennemførelsen af Rådets direktiv 96/61/EF om integreret 
forebyggelse og bekæmpelse af forurening (2003/2125(INI))?

4. Gennemførelsen af luftkvalitetsdirektivet (1999/30/EF) (Johannes Blokland)

I medfør af direktiv 1999/30/EF skal medlemsstaterne delvist inden den 1. januar 2005 og helt 
inden den 1. januar 2010 have opfyldt de heri fastsatte krav til luftkvaliteten. I Nederlandene har 
fortolkningen af direktivet resulteret i, at domstolene har nedlagt forbud mod en række projekter 
(veje, industriområder osv.), fordi der ikke i tilstrækkelig grad er taget hensyn til overholdelsen 
af de tærskler for luftkvaliteten, der ville gælde fra henholdsvis 1. januar 2005 og 1. januar 2010, 
til trods for, at der stadig er lang tid til år 2010, og at teknikkerne til reduktion af 
nitrogendioxider, svolvdioxider og partikler i luften endnu ikke er færdigudviklede.

Kan Kommissionen oplyse, om der er andre medlemsstater, som fortolker direktivet meget 
strengt, eller om de ovennævnte forbud specielt knytter sig til gennemførelsen i Nederlandene?

Mener Kommissionen, at medlemsstaterne råder over tilstrækkelige midler til at sikre direktivets 
gennemførelse, også i tætbefolkede områder, og påtænker den yderligere initiativer som f.eks. 
indførelse af strengere standarder for emissioner fra motorkøretøjer, hvilket ville gøre det lettere 
at overholde direktivets målsætning?

5. Gennemførelsen af luftkvalitetsdirektiverne (Richard Seeber)

Gennemførelsen af direktiverne om bevarelse eller forbedring af luftkvaliteten, særlig direktiv 
1999/30/EF, forudsætter i visse tilfælde, at der træffes foranstaltninger med henblik på reduktion 
af emissioner af forurenende stoffer. Hvilke fremskridt har medlemsstaterne gjort i 
gennemførelsen af EU's luftkvalitetslovgivning? Hvilken holdning vil Kommissionen indtage til 
gennemførelse fremover, hvis de emissionsreducerende foranstaltninger, medlemsstaterne 
indfører som led i gennemførelsen af direktiverne om luftkvalitet, for eksempel rammer 
lastvognstrafikken? Hvorledes vil Kommissionen forholde sig i tilfælde af en konflikt mellem 
miljøbeskyttelsesmålsætninger (ren luft) og hensynet til det indre marked (fri bevægelighed for 
transportvirksomheder)?

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - SÆRLIGE TILFÆLDE

6. Gennemførelsen af direktiv 85/337/EF (vurdering af visse projekters indvirkning på 
miljøet) (Guido Sacconi)

I juli 2004 modtog den italienske regering en begrundet udtalelse om loven om 
miljørisikovurdering af strategiske infrastrukturer og anlæg, som er af national interesse. Den 
italienske lov (nr. 443/2001), der henvistes til, indfører en miljøvurderingsprocedure, der afviger 
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fra standardproceduren på den måde, at vurderingen foretages af de foreløbige udkast til 
projektet snarere end af de endelige planer. Hvis det viser sig, at den endelige plan er væsentligt 
anderledes, påhviler det miljøministeren at afgøre, om miljørisikovurderingen skal ajourføres og 
offentliggøres på ny. Dette udgør en overtrædelse af direktivet om miljørisikovurdering, fordi det 
overlades til miljøministeren at afgøre, om der skal iværksættes en fuld procedure for vurdering 
af indvirkningen på miljøet, hvis de endelige planer afviger fra det indledende udkast. Eftersom 
ministeren er frit stillet med hensyn til, om der skal iværksættes en supplerende undersøgelse, 
kan det forekomme, at væsentlige ændringer af projektet ikke underkastes en 
miljørisikovurdering.

Endvidere godkendte den italienske regering på grundlag af lov nr. 443/2001 den 1. august 2003 
et foreløbigt udkast til en bro over Messina-strædet, som nu er et prioriteret TEN-projekt.

Hvilke foranstaltninger har den italienske regering truffet for at efterkomme den begrundede 
udtalelse, og hvad agter Kommissionen videre at foretage sig?

Hvilke foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at det endelige broprojekt for 
Messina-strædet nøje overholder Fællesskabets bestemmelser med hensyn til 
miljørisikovurdering?

7. Den nationale tildelingsplan (NAP) for kvoter for drivhusgasemissioner (Alfonso 
Andria)

I juli 2004 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til den italienske regering med opfordring 
til at gennemføre direktiv 2003/87 om handel med kvoter for drivhusgasemissioner, der skulle 
have været gennemført senest den 31. december 2003. Italien havde endvidere undladt inden den 
31. marts 2004 at forelægge en national plan med angivelse af den mængde kvoter, det agtede at 
tildele italienske firmaer for at sætte dem i stand til at deltage i Fællesskabets ordning for handel 
med kvoter. På grund af denne overtrædelse har Kommissionen desuden sendt den italienske 
regering en åbningsskrivelse.

Direktivet er stadig ikke blevet gennemført, og selv om den nationale tildelingsplan for kvoter for 
drivhusgasemissioner (NAP) ganske vist er blevet forelagt, er den endnu ikke blevet godkendt af 
Kommissionen.

Hvilke yderligere foranstaltninger agter Kommissionen at træffe for at sikre, at den italienske 
regering gennemfører det pågældende direktiv?

Hvorfor er den italienske NAP endnu ikke blevet godkendt, og hvilke foranstaltninger agter 
Kommissionen at træffe for at sikre, at emissionsmarkedet kan komme til at fungere normalt også i 
Italien?

8. Gennemførelse i Italien af direktivet om deponering af affald (Giovanni Berlinguer)
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I juli 2004 sendte Kommissionen en begrundet udtalelse til den italienske regering med 
opfordring til at gennemføre direktiv 99/31 om deponering af affald. Direktivets bestemmelser 
vedrørende nye deponeringsanlæg skulle have været gennemført senest den 16. juli 2001, men 
trådte først i kraft den 27. marts 2003 (med lovdekret nr. 36 af 13. januar 2003). Følgelig er de 
italienske deponeringsanlæg, hvortil der blev givet tilladelse mellem den 16. juli 2001 og den 27. 
marts 2003, ikke blevet underkastet direktivets krav om miljørisikovurderinger.

Det fremgår af oplysninger fra det nationale affaldsovervågningscenter, at der mellem 2001 og 
2003 blev givet tilladelse til følgende nye deponeringsanlæg: 3 i Matera; 2 i Cuneo og Modena 
og 1 i hver af følgende byer: Alessandria, Ascoli Piceno, Asti, Biella, Bologna, Cagliari, Foggia, 
Latina, Lecce og Pistoia.

Hvilke foranstaltninger har den italienske regering truffet for at efterkomme den begrundede 
udtalelse, og hvad agter Kommissionen selv videre at foretage sig?

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen iværksat eller agter den at iværksætte for at sikre, at 
de nye deponeringsanlæg, som blev godkendt mellem fristen for gennemførelse af direktivet og 
gennemførelsen i italiensk lovgivning, opfylder de relevante fællesskabsbestemmelser?

9. Gennemførelsen af directiv 2001/42/EF i Grækenland (Evangelia Tzampazi)

I henhold til artikel 13, stk. 1, i direktiv 2001/42/EF af 27. juni 2001 om vurdering af bestemte 
planers og programmers indvirkning på miljøet skulle medlemsstaterne efterkomme dette 
direktiv inden juli 2004. De kompetente græske myndigheder har stadig ikke har truffet de 
nødvendige foranstaltninger til gennemførelse af direktivet i national ret. Hvilke skridt agter 
Kommissionen derfor at tage for at sikre den hurtige gennemførelse af direktivet i græsk national 
ret?  
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