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GENNEMFØRELSE AF EUROPÆISK MILJØLOVGIVNING

UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED PÅ MØDET 
DEN 3. MAJ 2006

GENERELLE SPØRGSMÅL

1. Manglende registrering af klager (Satu Hassi)

Kommissionen fremførte i sin seneste undersøgelse af gennemførelsen og håndhævelsen af 
Fællesskabets miljølovgivning 20041 bl.a. det faldende antal klager som bevis på, at 
gennemførelsen af EU's miljølovgivning er blevet bedre. Der er dog alvorlig bekymring 
for, at faldet i antallet af klager også i det mindste til dels kan skyldes en ændring i 
Kommissionens politik for registrering af klager, der er i modstrid med dens erklærede 
politik.

I Kommissionens meddelelse om forbindelserne med klagere i sager om overtrædelse af 
fællesskabslovgivningen fastlægges bl.a. de administrative foranstaltninger, som 
Kommissionen søger at overholde, når den behandler klager2. I henhold til disse skal 
Kommissionen registrere alle henvendelser, der kan betragtes som klager, idet der 
fastsættes klare kriterier for henvendelser, der ikke vil blive betragtet som klager. 

Under en offentlig høring tilrettelagt af Retsudvalget den 23. februar 2006 forklarede 
Catherine Day, der er Kommissionens nye generalsekretær og tidligere generaldirektør i 
DG Miljø, at ikke alle klager, der sendes til Kommissionen, registreres som officielle 
klager. Hun gjorde gældende, at nogle klager påviser problemer, der kan løses hurtigere og 
mere direkte af den direkte ansvarlige myndighed. Hun forklarede endvidere, at vi fortsat 
er nødt til at registrere og følge op på klager, der peger på egentlige og nye overtrædelser 
af fællesskabslovgivningen. Det ser ud til, at Kommissionen anvender nye og mere 
restriktive kriterier, som er i modstrid med dens erklærede politik. 

Hvor mange klager har Kommissionen undladt at registrere siden 2002, og hvilke 
specifikke kriterier har ligget til grund herfor? Hvor mange klager er ikke blevet registreret 
på grundlag af kriterier, der ikke er omfattet af de administrative foranstaltninger? Hvilken 
garanti kan Kommissionen give Parlamentet for, at den fuldt ud vil tilslutte sig de 
forbindelser med klagere, der er fastlagt i dens meddelelse af 2002?

HORISONTALE SPØRGSMÅL

2. Sagsanlæg med henblik på sanktioner inden for affaldslovgivningen (Jillian Evans)
  

1 SEK(2005)1055.
2 KOM(2002)0141
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Kommissionen opstillede i sin seneste undersøgelse af gennemførelsen og håndhævelsen 
af Fællesskabets miljølovgivning 20041 en liste over domstolsafgørelser på miljøområdet. 

I løbet af 2004 dømte Domstolen Det Forenede Kongerige for dets nationale lovgivnings 
manglende overholdelse af bestemmelserne i rammedirektivet om affald2 og flere andre 
lande for manglende overholdelse af kravene i rammedirektivet om affald fra 1975 
(Italien, Spanien, Grækenland)3. I april 2005 dømte Domstolen Irland for systematisk at 
have tilsidesat bestemmelserne i rammedirektivet om affald4. I oktober 2005 blev 
Grækenland dømt for at have tilsidesat rammedirektivet om affald på 1.125 
ukontrollerede affaldspladser5.

Med andre ord bortskaffes affald i disse lande på en måde, der er til fare for både 
menneskers sundhed og miljøet – ofte i årtier og nogle gange på hundredvis af forskellige 
affaldspladser, hvilket er en tilsidesættelse af de meget grundlæggende bestemmelser fra 
1975.

En specifik ukontrolleret affaldsplads i Grækenland blev først lukket, da Domstolen 
pålagde Grækenland en bøde6. Den græske regering har imidlertid indrømmet, at der 
findes over 1.000 tilsvarende steder i Grækenland. Grækenland har dog ikke til hensigt at 
indstille den ulovlige deponering af affald på disse steder før i 20087.

Hvornår vil Kommissionen anlægge sag mod Grækenland i henhold til artikel 228 som 
følge af landets fortsatte tilsidesættelse af rammedirektivet om affald? Vil Kommissionen 
anlægge sag i henhold til artikel 228 mod de berørte medlemsstater i alle ovennævnte
tilfælde, og kan den i givet fald oplyse, hvornår dette vil ske i hvert enkelt tilfælde? Hvis 
ikke, i hvilke tilfælde vil den da ikke anlægge sag, og hvorfor?

3. Farligt affald – behandling af affald fra amalgamtandfyldninger (kviksølv) (Marios 
Matsakis)

Amalgamtandfyldninger er identificeret som en væsentlig kilde til kviksølvfrigivelse, 
bl.a. fra tandlægeklinikker og krematorier. Kviksølvholdige amalgamtandfyldninger 
betragtes som farligt affald, og behandlingen heraf er omfattet af fællesskabsdirektivet 
om affald8. 

  
1 SEK(2005)1055.
2 Sag C-60/03.
3 Italien: sag C-375/02, C-383/02, C-516/03 og C-447/03; Spanien: sag C-398/02 og C-446/01; Grækenland: sag C-

420/02.
4 Sag C-494/01.
5 Sag C-502/03.
6 Sag 387/97.
7 Sag C-502/03, præmis 8.
8 Kommissionens beslutning af 3.5.2000 om afløsning af beslutning 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald 
i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets beslutning 94/904/EF om 
udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt 
affald, EFT L 226 af 6.9.2000 (som ændret), s. 3.
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Hvilke foranstaltninger har Kommissionen truffet i forbindelse med aktion 4 i EU's 
strategi vedrørende kviksølv med hensyn til at undersøge medlemsstaternes 
gennemførelse af fællesskabskravene til behandling af amalgamtandfyldninger? Vil 
Kommissionen tage yderligere skridt til at sikre en korrekt anvendelse? 

4. Direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (Chris Davies)

Hvilke håndhævelsesforanstaltninger har Kommissionen truffet over for Det Forenede 
Kongerige som følge af landets tilsidesættelse af direktivet om affald af elektrisk og 
elektronisk udstyr, hvilken forklaring har Det Forenede Kongeriges regering givet på 
denne tilsidesættelse, og hvilke andre medlemsstater befinder sig i en lignende situation?

5. Fugledirektivet – udpegning af særlige beskyttelsesområder i henhold til 
fugledirektivet (Marie Anne Isler Beguin)

Hvordan vurderer Kommissionen de 10 nye medlemsstaters udpegning af særligt 
beskyttede områder to år efter deres tiltrædelse? Hvordan ser det overordnede billede ud, 
når udpegningen af særligt beskyttede områder i de nye medlemsstater sammenlignes 
med EU-15, i hvilke lande er der sket flest og færrest fremskridt, og hvordan vil 
Kommissionen opnå en fuldstændig udpegning af særligt beskyttede områder i EU 27 år 
efter vedtagelsen af fugledirektivet?

6. Rådets direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr 
og planter (Horst Schnellhardt)

I nogen tid har ngo'er underrettet Kommissionen om områder uden at høre delstaterne. De 
regionale lovgivningsmyndigheder skal begrunde, hvorfor de pågældende områder ikke 
bør medtages på listerne i habitatsdirektivet. Dette indebærer yderligere bureaukrati og gør 
det vanskeligt at udarbejde de relevante lister i tide i delstaterne.

1. I hvilket omfang tager Kommissionen hensyn til disse uofficielle lister i sit arbejde?
2. Er indberetninger fra ngo'er vigtigere end regeringernes synspunkter?

Der findes allerede betydelige forskelle på, hvordan direktivet gennemføres i de tyske 
delstater. 

3. Hvor stort et overblik har Kommissionen over fremskridtene med hensyn til 
gennemførelse af direktivet i alle 25 medlemsstater, og hvilke skridt agter den at tage for at 
afhjælpe de uoverensstemmelser, som der er bred enighed om findes?
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Vi har store problemer med at gennemføre vores projekter i områder, der er udpeget som 
beskyttede områder. Hvis miljøkonsekvensvurderingen efter EF-Domstolens mening har til 
opgave at validere de økonomiske og sociale interesser, er hindringerne for gennemførelse 
af sådanne projekter for store.
Hvilken betydning vil EF-Domstolens seneste domme (dom af 10. januar 2006, sag C-
98/03) få for miljøkonsekvensvurderingen, og i hvilket omfang er det muligt at tage hensyn 
til eventuelle andre overvejelser end naturbeskyttelse?

7. Direktiverne om luftkvalitet (Gyula Hegyi)

Rådets direktiv om vurdering og styring af luftkvalitet1 vedrører forurenende stoffer og 
grænseværdier i luften bl.a. for partikler (PM 10), der anses for at være farlige for 
menneskets sundhed. I det første særdirektiv2 fastsættes der grænseværdier for PM 10, 
som gradvist skal nås, og medlemsstaterne pålægges en forpligtelse til at træffe alle de 
nødvendige foranstaltninger til at sikre, at disse grænseværdier overholdes. Som det 
fremgår af de seneste rapporter, overstiger koncentrationen af PM 10 dog fortsat 
grænseværdien i flere medlemsstater.

Agter Kommissionen at gennemføre foranstaltninger for at hjælpe medlemsstaterne til at 
overholde bestemmelserne om PM 10, f.eks. at tage skridt til at erstatte direktivet med en 
forordning ved at udvide Kommissionens meddelelse om "En strategi til forenkling af de 
lovgivningsmæssige rammer"3 til at omfatte miljørelaterede spørgsmål i stedet for at 
indføre en procedure i medfør af EF-traktatens artikel 226?

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - SPECIFIKKE SAGER

8. Gennemførelse af direktiverne om luftkvalitet i Grækenland (Dimitris Papadimoulis)

I henhold til de seneste oplysninger (2003), som Grækenland har fremsendt i henhold til 
forpligtelserne til indberetning i lovgivningen om luftkvalitet, oversteg mængden af 
nitrogendioxid og partikler (PM 10) de grænseværdier plus tolerancetærskler, der er 
fastsat i Rådets direktiv 1999/30/EF.

I april 2004 indledte Kommissionen en overtrædelsesprocedure mod Grækenland for 
tilsidesættelse af dets forpligtelser i medfør af direktiv 96/62/EF og 99/30/EF. 
Kan Kommissionen oplyse, hvordan det går med denne overtrædelsesprocedure? Hvilke 
foranstaltninger har Grækenland truffet for at overholde de relevante direktiver? Hvor 
stor er mængden af NO2 og PM 10 i Attiki, Thessaloniki og Patra?
Har Grækenland meddelt Kommissionen nogen planer eller programmer for, hvordan 
man vil nå de grænseværdier, der kræves i fællesskabslovgivningen om luftkvalitet? 

  
1 Rådets direktiv 96/62/EF af 27.9.1996 om vurdering og styring af luftkvalitet, EFT L 296 af 21.11.1996, s. 55.
2 Rådets direktiv 1999/30/EF af 22.4.1999 om luftkvalitetsgrænseværdier for svovldioxid, nitrogendioxid og 

nitrogenoxider, partikler og bly i luften, EFT L 163 af 29.6.1999, s. 41.
3 Meddelelse om gennemførelse af Fællesskabets Lissabon-program: En strategi til forenkling af de 

lovgivningsmæssige rammer, KOM(2005)0535
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9. Badevandsdirektiv – Kommissionen har opgivet en bøde til Spanien (Caroline Lucas)

I 1998 fandt EF-Domstolen Spanien skyldig i at have overtrådt standarderne for 
vandkvaliteten i indlandet i badevandsdirektivet (overtrædelsesprocedure indledt i 1998)1. 
Da Spanien undlod at bringe dette badevand op til EU-standard, indstævnede Kommissionen 
igen Spanien for Domstolen og fik medhold i en ny dom i november 2003, hvor Spanien 
blev pålagt en bøde for manglende opfyldelse af den første dom2. 
Domstolen bestemte, at tvangsbøden skulle betales for hver 1 % af badeområderne i 
indlandet i Spanien, som ikke var i overensstemmelse med direktivet. Tvangsbøden skulle 
gælde fra badesæsonen 2004, og indtil Spanien opfyldte dommen. 

I december 2005 besluttede Kommissionen ikke at pålægge Spanien en bøde. Spanien nåede 
imidlertid ikke fuld overensstemmelse i 2004. Landet opgav en opfyldelsessats på 94,7 % -
men man havde kun nået denne sats ved at fjerne 132 ud af 302 (44 %) af de problematiske 
badevandsområder i indlandet fra direktivets anvendelsesområde i stedet for at træffe de 
nødvendige foranstaltninger til at rense dem. Denne praksis er ikke forenelig med 
badevandsdirektivet. Den er endvidere i modstrid med artikel 10 i traktaten om Det 
Europæiske Fællesskab, i henhold til hvilken medlemsstaterne træffer alle de 
foranstaltninger, der er egnede til at sikre opfyldelsen af deres forpligtelser, og afholder sig 
fra at træffe foranstaltninger, der er egnede til at bringe virkeliggørelsen af traktatens 
målsætning i fare.

Kommissionen begrundede sin beslutning med, at en medlemsstat under visse 
omstændigheder kan anses for at opfylde badevandsdirektivet, hvis mindst 95 % af dets 
udpegede badevandsområder opfylder direktivets kvalitetsstandarder. 
Hvorfor belønner Kommissionen Spanien for ulovligt at have fjernet et stort antal 
badevandsområder fra listen med et så generøst skøn? Hvad er retsgrundlaget for dette skøn, 
navnlig i lyset af artikel 10 i traktaten? Mener Kommissionen ikke, at dens tolerance over for 
Spaniens ulovlige adfærd er at gøre grin med bestemmelserne i artikel 228? Hvornår vil 
Kommissionen tage retlige skridt mod Spanien for at have fjernet mange badevandsområder i 
indlandet fra listen? 

10. Gennemførelse af habitatdirektivet i Skotland (John Bowis)

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?

  
1 Sag C-92/96.
2 Sag C-278/01.
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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 direktiv 91/271/EØF om rensning af byspildevand (Bart Staes)

I sommeren 2004 blev Belgien dømt for manglende opfyldelse af direktiv 91/271/EØF om 
rensning af byspildevand. Den flamske regering har siden meddelt, at den har taget 
manglerne i politikken op. Det fremgår imidlertid af de årlige rapporter om vandkvaliteten 
fra det flamske miljøkontor (VMM), at forbedringen af vandkvaliteten i Flandern er gået i 
stå til trods for de omfattende investeringer for at forhindre direkte udledninger til 
overfladevand. Det største problem er, at for meget urenset vand flyder over i 
overfladevandet, når det regner. Det fremgår endvidere af VMM's rapporter, at der ikke er 
sket nogen stigning i mængden af spildevand, der renses, i de seneste år. Hvordan vurderer 
Kommissionen de fremskridt, som Flandern (og Belgien) har gjort i forbindelse med 
direktivet om rensning af byspildevand, og er der blevet opført en tilstrækkelig 
infrastruktur til opfyldelse af direktivet, selv om det nu står klart, at denne infrastruktur 
ikke fungerer?

12. Gennemførelse af direktivet om nitrater og direktivet om offentlig deltagelse (Bart 
Staes)

I henhold til artikel 5 i direktiv 91/676/EØF om nitrater udarbejder medlemsstaterne 
handlingsprogrammer for udpegede sårbare zoner. I medfør af artikel 2, artikel 3 og bilag I 
c i direktivet om offentlig deltagelse sikrer medlemsstaterne, at offentligheden på et tidligt 
tidspunkt får reelle muligheder for at deltage i forberedelsen og ændringen eller 
gennemgangen af planer eller programmer, herunder planer og programmer i forbindelse 
med direktivet om nitrater. Da de reviderede handlingsprogrammer, der nu behandles i 
Kommissionen, blev udarbejdet, fandt der imidlertid ikke nogen form for offentlig høring 
sted, og siden har der ikke været mulighed for at fremsætte bemærkninger. Mener 
Kommissionen, at direktivet om offentlig deltagelse er blevet gennemført korrekt i 
Flandern på dette område?

13. Direktivet om mineaffald (Slovakiet) (Gyula Hegyi)
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Tournigan Gold Corporation (der er etableret i Canada) agter at åbne en guld- og 
sølvmine i Körmöcbánya (Kremnica, Slovakiet). Proceduren for udstedelse af en 
tilladelse til en sådan aktivitet er i øjeblikket ved at blive revideret, og 
miljøkonsekvensvurderingen skal gennemføres inden længe. Hvilke muligheder findes 
der for at sikre, at den planlagte mine overholder det nye direktiv om mineaffald, der 
endnu ikke er offentliggjort i Den Europæiske Unions Tidende?

14. Gennemførelse af EU's lovgivning om skovbrug i Rumænien (Péter Olajos)

Der er fortsat forlydender om omfattende ulovlig skovhugst i Rumænien, og det påstås, at 
korruptionen har forhindret, at der tages effektive skridt til at stoppe denne praksis. Ud 
over de direkte følger for skovene og habitatområderne i Rumænien lider nabolande 
såsom Ungarn, der ligger nedstrøms for de skovede områder, nu under øgede 
oversvømmelser, fordi overskydende vand løber ud i Tisza og andre floder i stedet for at 
blive opsuget af skoven.

Da Rumænien som tiltrædelsesland allerede burde have truffet foranstaltninger til at 
gennemføre EU's miljølovgivning (navnlig om håndhævelse af skovbrugslovgivningen), 
hvilke skridt agter Kommissionen da at tage nu for at sikre, at denne skadelige og 
ulovlige praksis stoppes, før følgerne af skovhugsten bliver uoprettelige?


