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GENOMFÖRANDE AV EU:S MILJÖLAGSTIFTNING

FRÅGOR TILL KOMMISSIONEN FÖR DISKUSSION 
UNDER MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 21 NOVEMBER 2005

ALLMÄNNA FRÅGOR

1. Proportionella och avskräckande påföljder (Chris Davies)

Har kommissionen för avsikt att utarbeta och offentliggöra en översikt över de påföljder 
som fastställs genom den nationella lagstiftningen för att uppmuntra till nationell 
efterlevnad av en rad olika miljödirektiv samt möjliggöra en jämförelse mellan 
medlemsstaterna?

2. Ärenden där kommissionen väcker talan vid EG-domstolen (Frederika Brepoels)

Om kommissionen kan konstatera att överträdelser har ägt rum till följd av att 
lagstiftningen inte har genomförts korrekt i medlemsstaterna, kan kommissionen hänskjuta 
ärendet till EG-domstolen.
Från olika berörda personer har jag hört att det finns brister i öppenheten när det gäller 
argumenten för dessa hänskjutanden. Detta orsakar förvirring och osäkerhet bland dem 
som är ansvariga för att genomföra lagstiftningen i medlemsstaterna. Snedvridning av den 
inre marknaden är ett kriterium som ofta tillämpas här, men det är ganska svårt att tolka. 
Varför hänskjuts vissa ärenden till domstolen och inte andra? Har kommissionen fastställt 
några kriterier för detta? Förekommer det något problem? Avser kommissionen att göra 
något åt detta, t.ex. fastställa kriterier för olika politikområden?
När det gäller överträdelser som rör införlivandet har kommissionen faktiskt fastställt 
prioriteringar, vilket gör att det i praktiken blir tydligare hur saker och ting fungerar. Kan 
man dra någon lärdom av detta?

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

3. Fråga gällande genomförandet av direktiv 91/676/EEG om skydd mot att vatten 
förorenas av nitrater från jordbruket (Christa Klaß)

Nitratdirektivet har varit i kraft sedan 1991 och har nu genomförts i de 15 gamla 
medlemsstaterna, även om det är mer än fem år efter tidsplanen. Enligt artikel 10 i 
direktivet skall medlemsstaterna lämna en rapport vart fjärde år och enligt artikel 11 skall 
kommissionen därefter lämna en sammanfattande rapport som bygger på medlemsstaternas 
rapporter. För den tredje rapporteringsperioden skulle medlemsstaterna lämna sina 
rapporter under 2004.

1) Har samtliga 25 medlemsstater uppfyllt detta krav och när kan kommissionens rapport 
förväntas?
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2) Mot vilka medlemsstater pågår det för närvarande överträdelseförfaranden och på vilka 
grunder görs detta, dvs. är det på grund av otillfredsställande
– vattenkontroll,
– beskrivning av hotade områden,
– tillämpning av bestämmelserna om god lantbrukspraxis, 
– utarbetande och/eller genomförande av de nödvändiga åtgärdsprogrammen,
– uppfyllande av rapporteringskraven?

3) Kommissionen klagar dessutom över olika brister, t.ex. att det saknas uppgifter på 
vattenkvaliteten, att inspektionerna av gårdar och fält i medlemsstaterna är otillräckliga, att 
de rekommendationer för användning av gödningsmedel som görs på grundval av 
agronomisk och ekologisk sakkunskap inte är tillräckligt hårda samt att det i vissa 
medlemsstater inte finns något krav på att bestämmelserna om god lantbrukspraxis skall 
tillämpas. 
Har det skett några förbättringar inom dessa områden?

4) Ställer sig kommissionen bakom den ståndpunkt som framförs av vissa medlemsstater, 
nämligen att de krav som fastställs genom nitratdirektivet och det nya 
grundvattendirektivet är överlappande och samtidigt står i strid med varandra?

5) Har det under rapporteringsperioden skett några framsteg i fråga om genomförandet av 
vattendirektiven när det gäller harmonisering av kontrollplatser, nätverk, parametrar och 
frekvens för vattenkvalitetsinspektionerna, vilket naturligtvis också skulle främja 
genomförandet av nitratdirektivet?

4. Vattenramdirektivet (Dorette Corbey)

Kan kommissionen ge en översikt över genomförandet av vattenramdirektivet i de 
25 medlemsstaterna? 

5. Framsteg när det gäller genomförandet av vattenramdirektivet i medlemsstaterna 
(Ambroise Guellec)

1) Har vattenramdirektivet införlivats i samtliga medlemsstater? Om inte: var och varför 
har det inte införlivats?

2) Målet för 2015 är att vattnet skall uppnå god ekologisk status. Bedömningskriterierna 
för den ekologiska statusen är ytterst komplexa och kan endast begripas av ett fåtal 
specialister. Är detta förenligt med målsättningen att allmänheten skall involveras i 
genomförandet av vattenramdirektivet? Hur kan de enskilda medlemsstaternas definitioner 
av god ekologisk status likriktas? Hur kan denna åtgärd kopplas till genomförandet av 
EU:s andra viktiga politikområden (GJP, regionalpolitik, Lissabonagendan etc.)?
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6. System för handel med utsläppsrätter – nationella handlingsplaner (Anders Wijkman)

De senaste uppgifterna om växthusgasutsläppen i EU visar att det finns en uppenbar risk 
att unionen inte kommer att kunna uppnå sitt Kyotomål. Mot denna bakgrund är det viktigt 
att analysera utvecklingen inom alla ekonomiska sektorer. När det gäller kommissionens 
bedömning av de nuvarande nationella åtgärdsplanerna för perioden 2005–2007 är det 
viktigt att veta i vilken utsträckning som den totala mängd utsläppsrätter som har tilldelats 
av medlemsstaterna har varit förenlig med varje medlemsstats skyldigheter att begränsa 
utsläppen enligt överenskommelsen om delad börda, beslut 2002/358/EG och 
Kyotoprotokollet? Skulle kommissionen vara beredd att presentera en lägesbedömning och 
informera parlamentet om sina slutsatser? Följande frågor skulle vara av särskilt stort 
intresse:

Har varje medlemsstat i sin nationella handlingsplan klargjort hur stor andel av de totala 
nationella utsläppen som omfattas av sektorer som deltar respektive inte deltar i handeln 
med utsläppsrätter?

Vilka åtgärder föreslår kommissionen för att göra det lättare för medlemsstaterna att 
uppfylla sina minskningsskyldigheter, med hänsyn till utsläppen från de sektorer som 
deltar respektive inte deltar i handeln med utsläppsrätter under fas 2 av de nationella 
handlingsplanerna för perioden 2008–2012, som skall ha slutförts i juni nästa år?

7. Direktiv om handel med utsläppsrätter (Dorette Corbey)

Det förekommer diverse klagomål från företagen om att direktivet om handel med 
utsläppsrätter leder till ökade energikostnader – men detta var både självklart och förutsett. 
Vad som inte är lika självklart och förutsett är – enligt samma klagomål – att spridningen 
när det gäller direktivets genomförande i de olika medlemsstaterna ökar kostnaderna i 
väldigt varierande omfattning: vissa länder har konstaterat rejäla kostnadsökningar, medan 
andra medlemsstater endast upplever begränsade prisökningar.

Kan kommissionen bekräfta den iakttagelse som företagen har gjort? Är kommissionen 
beredd att vidta åtgärder för att undvika ojämlik konkurrens? 

8. Genomförande av direktiv 94/62/EG om förpackningar och förpackningsavfall –
EU-omfattande pant- och retursystem för flaskor och burkar som är avsedda för 
engångsbruk (Satu Hassi)

Kommissionen håller på att utarbeta en rapport till parlamentet och rådet, som beräknades 
vara klar under sommaren 2005, beträffande genomförandet av direktiv 94/62/EG om 
förpackningar och förpackningsavfall. Enligt artikel 6 i direktivet skall rapporten belysa de 
erfarenheter som har gjorts vid genomförandet av direktivet och dess konsekvenser för 
miljön – vilket även skall innefatta en bedömning av olika möjligheter att stärka 
förebyggandet och återanvändningen av förpackningar – samt den inre marknadens 
funktion. I artikel 6 fastställs också att denna rapport, om så är lämpligt, skall åtföljas av 
förslag till en översyn av direktivet.  
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Det bästa sättet att minska förpackningsavfallet är att minska den totala 
förpackningsmängden. Näst efter förebyggande är återanvändning och påfyllning av 
förpackningar den bästa miljölösningen om man vill åstadkomma en avfallsminskning. 
Även om återanvändning inte är den mest miljövänliga metoden för att hantera 
förpackningsavfall, utgör den en viktig del av återvinningen, särskilt när det gäller att 
reducera förbrukningen av råmaterial och energi samt slutförvaringen av avfall.

Vilka åtgärder har därför kommissionen vidtagit för att uppmuntra till att medlemsstaterna, 
och i synnerhet de tio nya medlemsstaterna, investerar i retur-, insamlings- och 
återvinningssystem? 

Avser kommissionen att utnyttja översynen av direktivet för att fastställa bindande 
väsentliga krav när det gäller kriterierna för att man skall få ange att förpackningarna kan 
återanvändas, samt när det gäller definitioner av materialåteranvändning i förhållande till 
andra typer av återvinning (t.ex. återanvändning av råvaror), för att därigenom förbättra 
återanvändningen? 

Ett sätt att förbättra returnering, materialåtervinning och användning av förpackningar och 
förpackningsavfall samt begränsa slutförvaringen av avfall skulle kunna vara att införa ett 
EU-omfattande pant- och retursystem för flaskor och burkar som är avsedda för 
engångsbruk. Undersöker kommissionen för närvarande möjligheten att upprätta ett sådant 
EU-omfattande system?

9. Genomförande av livsmiljödirektivet (Frederika Brepoels)

Kommissionens arbetsdokument, den sjätte årliga undersökningen om genomförande och 
kontroll av efterlevnaden när det gäller gemenskapens miljölagstiftning, leder till ett antal 
intressanta slutsatser. I bilagorna anges resultaten för varje medlemsstat. Av dessa bilagor 
framgår att genomförandet av livsmiljödirektivet är bristfälligt i många medlemsstater: 
37 procent av alla fall som rör bristfälligt genomförande avser ”natur”-sektorn. 
Problem förekommer bl.a. när det gäller artikel 6: det råder alltjämt en eftersläpning när 
det gäller att vidta lämpliga åtgärder och göra en lämplig bedömning av konsekvenserna 
för ett visst område. Det förekommer även problem med artikel 12: ett otillräckligt 
artskydd. Några av de länder som har problem är Portugal, Grekland, Spanien, Frankrike, 
Nederländerna, Tyskland och Finland. De är således inte begränsade till ett fåtal 
begränsade regioner.
Detta äventyrar slutförandet av nätverket Natura 2000, som utgör ett skydd för 
utrotningshotade växtsorter och djurarter.
Är detta ett allvarligt problem? Kommer man att nå fram till en lösning i sinom tid? Vad 
beror detta på? Krävs det några korrigeringar? Krävs det helt enkelt bara att 
medlemsstaterna anstränger sig lite mer? Var kommer det att behöva göras justeringar? 
Vilka åtgärder planerar unionen?
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GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV – SÄRSKILDA ÄRENDEN

10. Genomförande av livsmiljödirektivet i Skottland (John Bowis)

Vilka framställningar har kommissionen tagit emot när det gäller överträdelserna av 
livsmiljödirektivet i Skottland och vilka åtgärder har kommissionen vidtagit för att gå 
vidare med detta hos den skotska regeringen och dess ministrar?

Känner kommissionen framför allt till den skada som enligt uppgift har åsamkats det 
särskilda bevarandeområdet Firth of Lorn (UK 0030041) och dess klipprev till följd av de 
stålskrapor som används av musselfiskarna? Denna skada gäller även populationen av 
tumlare, eftersom myndigheterna inte har lyckats ge dessa djur mer än en 
kategori D-gradering?

Känner kommissionen även till den skada som enligt uppgift har åsamkats det särskilda 
bevarandeområdet Loch Creran (UK 0030190) och dess levande rev med Serpula 
vermicularis, en art som är unik i Europa och också hotas av musselfiskarnas 
skraputrustning?

Känner kommissionen även till att det har skjutits sälar runt det särskilda 
bevarandeområdet Lismore Island (UK 0030182) under och efter upphörandet av 2000 års 
lag om sälarnas bevarande?

Känner kommissionen också till att Treshnish Isles, som har prioriterade livsmiljöer med 
rev och populationer av gråsäl och tumlare, har utnämnts till etableringsområde för 
fiskodlingsanläggningar?

11. Genomförande av fågeldirektivet på Malta (Dorette Corbey)

Vissa ledamöter har ställt frågor om genomförandet av fågeldirektivet på Malta. I sitt svar 
framhåller kommissionen att det inte förekommer något undantag när det gäller förbudet 
mot vårjakt. Hur kommer kommissionen att övertyga den maltesiska regeringen om att det 
faktiskt inte föreligger något undantag? Kommissionen bekräftar att man känner till det 
bestående problemet med illegal jakt. Vilka ytterligare bevis är nödvändiga? Hur kommer 
kommissionen att samla in dessa bevis och vilka åtgärder planeras för att säkerställa en 
korrekt efterlevnad av fågeldirektivet? 


