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GENNEMFØRELSE AF EUROPÆISK MILJØLOVGIVNING

SPØRGSMÅL TIL KOMMISSIONEN TIL DRØFTELSE
I UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED PÅ MØDET 

DEN 21. NOVEMBER 2005

GENERELLE SPØRGSMÅL

1. Sanktioner, der står i rimeligt forhold til overtrædelsen og har afskrækkende 
virkning (Chris Davies)

Vil Kommissionen udarbejde og offentliggøre et sæt tabeller, som viser, hvilke sanktioner 
der er foreskrevet i national lovgivning, med henblik på at tilskynde til national 
efterkommelse af en række miljødirektiver og gøre det muligt at foretage sammenligninger 
medlemsstaterne imellem?

2. Sager indbragt for Domstolen på Kommissionens foranledning (Frederika Brepoels)

Hvis Kommissionen finder, at der har fundet overtrædelse sted, fordi lovgivningen ikke er 
korrekt gennemført i medlemsstaterne, kan den indbringe sagen for Domstolen.
Jeg har hørt fra de berørte parter, at der er utilstrækkelig gennemsigtighed, hvad angår 
begrundelserne for sådanne indbringelser af sager. Dette skaber forvirring og usikkerhed 
hos de ansvarlige for gennemførelse af lovgivningen i medlemsstaterne. Forvridning af det 
indre marked er et kriterium, som ofte anvendes i disse sager, men det er et kriterium, som 
er forholdsvis vanskeligt at fortolke. Hvorfor indbringes visse sager ikke for Domstolen, 
mens andre gør? Har Kommissionen opstillet kriterier for dette? Er der et problem? Vil 
Kommissionen gøre noget ved dette, f.eks. fastsætte kriterier for de enkelte 
politikområder?
I tilfælde af tilsidesættelse af gennemførelsesforpligtelsen har Kommissionen opstillet 
prioriteringer, og i praksis er den måde, hvorpå tingene foregår, klarere. Kan der drages 
nogen lære af dette?

HORISONTALE SPØRGSMÅL

3. Spørgsmål vedrørende gennemførelsen af direktiv 91/676/EØF om beskyttelse af 
vand mod forurening forårsaget af nitrater, der stammer fra landbruget (Christa 
Klaß)

"Nitratdirektivet" trådte i kraft i 1991 og er nu gennemført i de 15 gamle medlemsstater, 
om end med fem års forsinkelse. Ifølge direktivets artikel 10 skal medlemsstaterne 
forelægge en rapport for Kommissionen hvert fjerde år. Ifølge artikel 11 skal 
Kommissionen derefter offentliggøre en sammenfattende rapport på basis af 
medlemsstaternes rapporter. Med hensyn til den tredje rapporteringsperiode skulle 
medlemsstaterne fremsende en rapport senest i 2004.
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1) Opfyldte alle 25 medlemsstater denne forpligtelse, og hvornår kan det forventes, at 
Kommissionen offentliggør sin rapport?

2) Over for hvilke medlemsstater verserer der i øjeblikket overtrædelsessager, og af hvilke 
årsager, f.eks. som følge af utilstrækkelig
- overvågning af vandkvaliteten
- udpegning af truede områder
- anvendelse af reglerne om godt landmandskab
- udarbejdelse og/eller gennemførelse af de nødvendige handlingsprogrammer
- opfyldelse af rapporteringsforpligtelserne?

3) Hertil kommer, at Kommissionen klager over forskellige mangler, f.eks. manglende data 
vedrørende vandkvaliteten, utilstrækkelig kontrol på bedrifter og marker i 
medlemsstaterne, utilstrækkeligt strenge anbefalinger vedrørende brug af gødningsstoffer 
på basis af agronomisk og økologisk ekspertise og det forhold, at der i visse medlemsstater 
ikke er krav om at anvende regler om godt landmandskab. 
Er der sket nogen forbedringer på disse områder?

4) Er Kommissionen enig med en række medlemsstater i, at de krav, som er fastsat i 
nitratdirektivet og det nye grundvandsdirektiv, overlapper og samtidig strider mod 
hinanden?

5) Er der i rapporteringsperioden gjort fremskridt med hensyn til gennemførelsen af 
vanddirektiverne, hvad angår harmoniseringen af overvågningslokaliteter, netværk, 
parametre for og hyppigheden af vandkvalitetskontrollen, hvilket naturligvis også ville 
medvirke til gennemførelse af nitratdirektivet?

4. Vandrammedirektivet (Dorette Corbey)

Kan Kommissionen give en oversigt over gennemførelsen af vandrammedirektivet i de 25 
medlemsstater? 

5. Situationen med hensyn til gennemførelse af vandrammedirektivet i medlemsstaterne
(Ambroise GUELLEC)

1) Er vandrammedirektivet gennemført i alle medlemsstater? Hvis det ikke er tilfældet, 
hvor er det da ikke sket og hvorfor ikke?

2) Målsætningen for 2015 er, at alt vand opnår en god økologisk status. Kriterierne for at 
vurdere den økologiske status er meget indviklede og uforståelige undtagen for nogle få 
specialister. Er dette foreneligt med målsætningen om at inddrage offentligheden i 
gennemførelsen af vandrammedirektivet? Hvorledes vil man sikre, at definitionerne på god 
økologisk status, som de enkelte medlemsstater vedtager, afstemmes med hinanden? 
Hvorledes kan denne foranstaltning kobles til gennemførelsen af andre større EU-
politikker (den fælles landbrugspolitik, regionalpolitikken, Lissabon-dagsordenen osv.)?
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6. Ordningen for handel med kvoter for drivhusgasemissioner - nationale 
handlingsplaner (Anders Wijkman)

De seneste data vedrørende drivhusgasemissioner i EU viser, at der er en klar risiko for, at 
EU ikke vil kunne opfylde Kyoto-målsætningen. På denne baggrund er det vigtigt, at 
udviklingen inden for alle erhvervssektorer analyseres. I forbindelse med Kommissionens 
vurdering af de nugældende nationale handlingsplaner for perioden 2005-2007 er det 
vigtigt at vide, hvorvidt de samlede kvotemængder, som medlemsstaterne har tildelt, er i 
overensstemmelse med hver af medlemsstaternes forpligtelser til at begrænse emissionerne 
i henhold til byrdefordelingsaftalen, beslutning 2002/358/EF og Kyoto-protokollen? Vil 
Kommissionen være rede til at fremlægge en vurdering af situationen og underrette 
Parlamentet om sine konklusioner? Følgende spørgsmål vil være af særlig betydning:

Har hver af medlemsstaterne i sin handlingsplan præciseret fordelingen af de samlede 
nationale emissioner på henholdsvis de kvotebelagte sektorer og de ikke-kvotebelagte 
sektorer?

Hvilke foranstaltninger foreslår Kommissionen for at hjælpe medlemsstaterne med at sikre, 
at de overholder reduktionsforpligtelserne under hensyntagen til emissionerne i såvel de 
kvotebelagte som de ikke-kvotebelagte sektorer i de nationale handlingsplaner i fase 2 i 
perioden 2008-2012, som vil blive slutbehandlet i juni næste år?

7. Direktivet om en ordning for handel med kvoter for drivhusgasemissioner (Dorette 
Corbey)

Der er forskellige klager fra erhvervslivet over, at direktivet om en ordning for handel med 
kvoter for drivhusgasemissioner øger energiomkostningerne - men dette er naturligt og var 
forudset. Hvad, der er mindre naturligt og mindre forudsigeligt, er, at den uensartede 
gennemførelse af direktivet i de enkelte medlemsstater - i henhold til de samme klager -
øger omkostningerne i meget forskellig grad. Visse medlemsstater har således oplevet 
bratte omkostningsstigninger, mens andre kun har oplevet begrænsede prisforhøjelser.

Kan Kommissionen bekræfte erhvervslivets konstateringer?  Er Kommissionen indstillet 
på at gribe ind for at undgå ulige konkurrence? 

8. Gennemførelse af direktiv 94/62/EF om emballage og emballageaffald - et EU-
omspændende depositum- og retursystem for genbrugsflasker og -dåser (Satu Hassi)

Kommissionen er i færd med at udarbejde en rapport, som vil blive forelagt Parlamentet og 
Rådet i sommeren 2005, om gennemførelsen af direktiv 94/62/EF om emballage og 
emballageaffald. Ifølge direktivets artikel 6 skal rapporten indeholde oplysninger om status 
for direktivets gennemførelse og dettes konsekvenser for miljøet, herunder en vurdering af 
mulighederne for at styrke forebyggelsesindsatsen og genbrug af emballage, samt om, 
hvorledes det indre marked fungerer. Det hedder videre i artikel 6, at rapporten - i 
påkommende tilfælde - skal ledsages af forslag til revision af direktivet.  
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Mængden af emballageaffald reduceres bedst ved at nedbringe den samlede 
emballagemængde. Næst efter forebyggelse er den miljømæssigt bedste løsning med 
henblik på affaldsreduktion genbrug og genpåfyldning af emballage. Selv om genvinding 
ikke er den mest miljøvenlige metode i forbindelse med emballageaffaldshåndtering, udgør 
den en vigtig del af genanvendelsen med særligt henblik på at mindske forbruget af 
råmaterialer og energi og den endelige bortskaffelse af affald.

Hvilke foranstaltninger har Kommissionen således truffet for at fremme investeringer i 
retur-, indsamlings- og genanvendelsessystemer i medlemsstaterne, og specielt de 10 nye 
medlemsstater? 

Agter Kommissionen at benytte revisionen af direktivet til at fastsætte bindende væsentlige 
krav til kriterierne for postulatet om at en emballage er genvindelig og for definitionen af 
materialegenvinding i modsætning til andre former for genanvendelse (f.eks. 
genanvendelse af råvarer) med henblik på at styrke genvindingen? 

En måde, hvorpå man kunne styrke returnering, materialegenanvendelse og udnyttelse af 
emballage og emballageaffald og reducere den endelige affaldsbortskaffelse, kunne bestå i 
et EU-omspændende depositum- og retursystem for ikke-genbrugsflasker og -dåser. 
Overvejer Kommissionen muligheden af at etablere et EU-omspændende system af denne 
art?

9. Gennemførelse af habitatdirektivet (Frederika Brepoels)

Der kan drages en række interessante konklusioner af Kommissionens interne 
arbejdsdokument "Sjette årlige undersøgelse om gennemførelsen og håndhævelsen af EU's 
miljølovgivning". Resultaterne for hver af medlemsstaterne fremgår af bilagene. De viser, 
at gennemførelsen af habitatdirektivet er utilstrækkelig i mange af medlemsstaterne. 37 % 
af alle tilfælde af utilstrækkelig gennemførelse falder inden for "natursektoren". 
Der er bl.a. problemer, hvad angår artikel 6, idet iværksættelsen af egnede foranstaltninger 
og en fyldestgørende vurdering af konsekvenserne for specifikke områder, fortsat halter 
efter. Der er også problemer med artikel 12, idet beskyttelsen af arter ikke er tilstrækkelig. 
Lande, der har problemer, omfatter Portugal, Grækenland, Spanien, Frankrig, 
Nederlandene, Tyskland og Finland. Problemerne er derfor ikke kun begrænset til nogle 
enkelte regioner.
Dette hæmmer gennemførelsen af Natura 2000-nettet, hvor truede plante- og dyrearter 
beskyttes.
Udgør dette et alvorligt problem? Vil der blive fundet en løsning i tide? Hvad er årsagerne? 
Er der grund til ændringer? Vil medlemsstaterne blot skulle yde en større indsats? Hvor vil 
det være nødvendigt med justeringer? Hvilke foranstaltninger planlægger EU?

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - SPECIFIKKE SAGER

10. Gennemførelse af habitatdirektivet i Skotland (John Bowis)
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Hvilke klager har Kommissionen modtaget vedrørende overtrædelse af habitatdirektivet i 
Skotland, og hvilke skridt har den taget for at behandle disse i samarbejde med den skotske 
regering og de skotske ministre?

Er Kommissionen specielt opmærksom på de skader, som det hævdes, at de stålskrabere, 
der anvendes af fartøjer, som fisker efter kammuslinger, påfører det særlige 
bevaringsområde Firth of Lorn (UK 0030041) og dets klipperev samt populationen af 
marsvin, fordi myndighederne ikke har tildelt området mere end en kategori D-udpegning?

Er Kommissionen også opmærksom på de skader, som det hævdes, at der påføres det 
særlige bevaringsområde Loch Creran (UK 0030190) og dets levende rev af serpulider, der 
er enestående i Europa, og som også trues af de skrabere, der anvendes ved fiskning efter 
kammuslinger?

Er Kommissionen også opmærksom på, at der foregår skydning af sæler omkring det 
særlige bevaringsområde Lismore Island (UK 0030182) under og efter udløbet af 
sælbevaringskendelsen fra 2000?

Er Kommissionen endvidere opmærksom på, at Treshnish Isles med dets prioriterede 
revhabitater og populationer af grå sæler og marsvin er blevet udpeget som zone for 
etablering af fiskefarme?

11. Gennemførelse af fugledirektivet på Malta (Dorette Corbey)

Flere medlemmer har rejst spørgsmålet om gennemførelsen af fugledirektivet på Malta. 
Kommissionen understreger i sit svar, at der ikke er nogen undtagelse fra forbuddet mod 
forårsjagt. Hvorledes vil Kommissionen overbevise den maltesiske regering om, at der 
ikke er nogen undtagelse? Kommissionen bekræfter, at den er vidende om det fortsatte
problem med ulovlig jagt. Hvilken yderligere dokumentation er der behov for, hvorledes 
vil Kommissionen indsamle denne dokumentation, og hvilke skridt vil den tage for at sikre 
en korrekt efterkommelse af fugledirektivet? 


