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GENOMFÖRANDE AV EU:S MILJÖLAGSTIFTNING

MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 3 MAJ 2006

ALLMÄNNA FRÅGOR

1. Klagomål som inte diarieförs (Satu Hassi)

I sin senaste undersökning om genomförandet och tillämpningen av EU:s 
miljölagstiftning 20041 pekar kommissionen bland annat på minskningen av antalet 
klagomål som bevis på ett förbättrat genomförande av EU:s miljölagstiftning. Det finns 
dock en allvarlig oro över att minskningen av klagomål åtminstone delvis även skulle 
kunna bero på att kommissionen förändrat sin metod för diarieföring av klagomål på ett 
sätt som strider mot dess uttalade avsikt.

I Europeiska kommissionens meddelande om klagandens ställning i ärenden om 
överträdelser av gemenskapsrätten fastställs bland annat de administrativa åtgärder som 
kommissionen åtar sig att följa vid handläggningen av klagomål2. I enlighet därmed skall 
kommissionen diarieföra alla skrivelser som kan komma att handläggas som klagomål, 
med tydliga kriterier för skrivelser som inte skall handläggas.

Vid den öppna utfrågningen av utskottet för rättsliga frågor den 23 februari 2006 uppgav 
Catherine Day, kommissionens nya generalsekreterare och före detta generaldirektör för 
generaldirektoratet för miljö, att alla skrivelser med klagomål som inkommer till 
kommissionen inte registreras som ett officiellt klagomål. Hon uppgav att en del 
klagomål handlar om svårigheter som kan bemötas eller lösas fortare och mer precist av 
den direkt berörda myndigheten. Hon fortsatte med att säga att kommissionen behöver 
fortsätta att registrera och följa upp klagomål som pekar på nya verkliga överträdelser av 
gemenskapslagstiftningen. Det verkar som om kommissionen tillämpar nya och mer 
restriktiva kriterier som strider mot dess uttalade avsikt. 

Hur många klagomål har kommissionen inte diariefört sedan 2002, och vilka var de 
specifika kriterierna för att inte göra detta? Hur många klagomål har inte diarieförts 
grundat på kriterier som inte omfattas av det uttalade administrativa förfarandet? Vilka 
garantier kan kommissionen ge parlamentet för att den till fullo kommer att vidhålla 
klagandens ställning såsom denna fastslagits i meddelandet från 2002? 

  
1 SEK(2005)1055.
2 KOM(2002)0141.
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ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

2. Sanktionsförfaranden på området avfallslagar (Jillian Evans)

I sin senaste undersökning av genomförandet och tillämpningen av EU:s miljölagstiftning 
20041 upprättade kommissionen en förteckning över domstolsbesluten på 
miljölagstiftningsområdet. 

År 2004 fällde EG-domstolen Förenade kungariket för den nationella lagstiftningens 
bristande överensstämmelse med bestämmelserna i ramdirektivet för avfall2 och flera 
andra medlemsstater på grund av underlåtelse att följa kraven i ramdirektivet för avfall 
från 1975 (Italien, Spanien och Grekland)3. I april 2005 dömdes Irland av domstolen för 
att systematiskt ha åsidosatt bestämmelserna i ramdirektivet för avfall4. I oktober 2005 
dömdes Grekland för att ha åsidosatt ramdirektivet för avfall på 1 125 okontrollerade 
platser5.

Med andra ord bortskaffas avfall i de här länderna på ett sätt som riskerar både 
människors hälsa och miljön – ofta sedan årtionden tillbaka och ibland på hundra olika 
platser, i strid med mycket grundläggande bestämmelser från 1975. 

En specifik okontrollerad avfallstipp i Grekland stängdes först när domstolen ålade 
Grekland att betala vite6. I Grekland finns det dock mer än 1 000 liknande fall, medger 
den grekiska regeringen. Men Grekland har inte för avsikt att stoppa den olagliga 
avfallshanteringen på dessa platser före 20087.

När avser kommissionen att inleda ett förfarande enligt artikel 228 mot Grekland på 
grund av dess kontinuerliga åsidosättande av ramdirektivet för avfall? Avser 
kommissionen att vidta förfaranden enligt artikel 228 mot medlemsstaterna i alla 
ovannämnda fall och om så är fallet skulle den för varje fall kunna precisera när? Om 
inte, i vilka fall kan den inte vidta sådana åtgärder och på vilka grunder?

3. Farligt avfall – avfallshantering av tandamalgam (kvicksilver) (Marios Matsakis)

Tandamalgam har identifierats som en betydande källa för kvicksilverutsläpp, även 
genom tandkirurgi och kremering. Kvicksilver som innehåller tandamalgamavfall anses 
vara farligt avfall och hanteringen omfattas av gemenskapens avfallslagstiftning8.

  
1 SEK(2005)1055.
2 Mål C-60/03.
3 Italien: mål C-375/02, C-383/02, C-516/03 och C-447/03. Spanien: mål C-398/02 och C-446/01. 
Grekland: mål C-420/02.
4 Mål C-494/01.
5 Mål C-502/03.
6 Mål 387/97.
7 Mål C-502/03, punkt 8.
8 Kommissionens beslut (2000/532/EG) av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över 
avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande 
av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall, 
EGT L 226/3, 6.9.2000 (såsom det lyder efter ändringar).
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Vilka åtgärder har kommissionen vidtagit med hänsyn till åtgärd fyra i gemenskapens 
kvicksilverstrategi när det gäller kontrollen av medlemsstaternas genomförande av 
gemenskapens krav på avfallshantering av tandamalgam? Avser kommissionen att vidta 
ytterligare åtgärder för att garantera en korrekt tillämpning? 

4. WEEE-direktivet (Chris Davies)

Vilken verkställighetsåtgärd vidtar kommissionen mot Förenade kungariket för 
misslyckandet att genomföra WEEE-direktivet? Vilken förklaring har 
Förenade kungarikets regering angett för detta misslyckande? Vilka andra medlemsstater 
är i en liknande situation?

5. Fågeldirektivet – särskilda skyddsområden enligt fågeldirektivet
(Marie Anne Isler Beguin)

Hur bedömer kommissionen att de tio nya medlemsstaterna två år efter anslutningen har 
utsett särskilda skyddsområden (SPA)? Vilken är helhetsbilden vid en jämförelse av 
SPA-beteckningen i de nya medlemsstaterna med den i EU-15? I vilka länder är 
utvecklingen bäst och i vilka är den sämst? Vad avser kommissionen att göra för att 
uppnå en fullständig SPA-beteckning inom hela EU, tjugosju år efter det att 
fågeldirektivet antogs?

6. Rådets direktiv 92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av livsmiljöer samt 
vilda djur och växter (Horst Schnellhardt)

Sedan en tid tillbaka har icke-statliga organisationer anmält områden till 
Europeiska kommissionen utan att rådfråga delstaterna. De regionala lagstiftande 
myndigheterna måste motivera varför de aktuella områdena inte skall omfattas av listorna i 
livsmiljödirektivet. Detta medför ytterligare en administrativ börda och gör det svårt att i 
tid upprätta de relevanta listorna i delstaterna.

1. I vilken utsträckning tar kommissionen i sitt arbete hänsyn till dessa inofficiella listor? 

2. Är anmälningar från icke-statliga organisationer viktigare än regeringarnas åsikter? 

Det finns redan viktiga skillnader mellan hur olika tyska delstater genomför direktivet. 

3. I vilken utsträckning kan Europeiska kommissionen överblicka utvecklingen av 
genomförandet av direktivet i alla tjugofem medlemsstater och vilka åtgärder tänker 
den vidta för att avhjälpa de allmänt erkända diskrepanserna?
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Det råder väsentliga problem med att genomföra projekten i områden som klassificeras 
som skyddade. Om EG-domstolen anser att konsekvensanalysens syfte är att kontrollera 
ekonomiska och sociala intressen är hindren för stora för att genomföra sådana projekt.

Vilka är effekterna av EG-domstolens senaste domar (domen av den 10 januari 2006, 
mål C-98/03) för konsekvensanalysen och i vilken utsträckning är det till och med möjligt 
att ta hänsyn till andra faktorer än naturskydd?

7. Luftkvalitetsdirektiven (Gyula Hegyi)

I rådets direktiv om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten1 behandlas 
luftföroreningar och gränsvärden i luften när det gäller bland annat partiklar (PM10) som 
anses innebära fara för människors hälsa. I det första dotterdirektivet2 fastställdes 
gränsvärden för PM10 som skall nås successivt, och medlemsstaterna ålades att vidta alla 
nödvändiga åtgärder för att respektera gränsvärdena. Enligt de senaste rapporterna 
fortsätter dock PM10-koncentrationen att överstiga gränsvärdet i olika medlemsstater.

Avser kommissionen att vidta åtgärder för att hjälpa medlemsstaterna att iaktta 
bestämmelserna om PM10, till exempel ta initiativ till att ersätta direktivet med en 
förordning genom att utvidga kommissionens meddelande om strategin för förenkling av
lagstiftningen3 till miljörelaterade frågor, i stället för att införa ett förfarande enligt 
artikel 226 i EG-fördraget?

GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV – SÄRSKILDA ÄRENDEN

8. Genomförande av luftkvalitetsdirektiven i Grekland (Dimitrios Papadimoulis)

Grundat på den senaste informationen (2003) som Grekland lämnat enligt 
rapporteringsskyldigheten i luftkvalitetslagstiftningen överskred halterna av kvävedioxid 
och partiklar (PM10) de gränsvärden samt den toleransmarginal som fastställts i rådets 
direktiv 1999/30/EG. 

I april 2004 inledde kommissionen ett överträdelseförfarande mot Grekland för 
underlåtelse att fullgöra sina skyldigheter enligt direktiven 96/62/EG och 99/30/EG. 

Skulle kommissionen kunna informera oss om i vilket skede överträdelseförfarandet är
nu? Vilka åtgärder har Grekland vidtagit för att följa direktiven i fråga? Vilka är halterna 
av kvävedioxid och PM10 i Attika, Thessaloniki och Patra?

Har Grekland underrättat kommissionen om några planer eller program för att nå de 
erforderliga gränsvärdena i gemenskapens luftkvalitetslagstiftning? 

  
1 Rådets direktiv 96/62/EG från september 1996 om utvärdering och säkerställande av luftkvaliteten, EGT L 296, 
21.11.1996, s. 55.
2 Rådets direktiv 1999/30/EG av den 22 april 1999 om gränsvärden för svaveldioxid, kvävedioxid och kväveoxider, 
partiklar och bly i luften, EGT L 163, 29.6.1999, s. 41.
3 Meddelande om genomförande av gemenskapens Lissabonprogram: en strategi för förenkling av lagstiftningen, 
KOM(2005)0535.
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9. Badvattendirektivet – kommissionen lade ner vitet mot Spanien (Caroline Lucas)

År 1998 fann EG-domstolen Spanien skyldigt till att ha överträtt vattenkvalitetsnormerna i 
badvattendirektivet på inre stränder (ett överträdelseförfarande inleddes år 1988)1. När 
Spanien underlät att agera för att höja kvaliteten på dessa vatten till EU-normerna drog 
kommissionen Spanien åter inför domstol och vann en andra dom i november 2003 som 
förpliktade Spanien att betala vite för underlåtenhet att följa den första domen2. 

Domstolen beslutade att vitet skulle påföras årligen för varje procent av spanska inre 
badområden som inte följer direktivet. Vitet skulle gälla från 2004 års badsäsong till dess 
att Spanien rättade sig efter domen.

I december 2005 beslutade Europeiska kommissionen att inte förpliktiga Spanien att betala 
vite. Spanien hade dock inte uppnått fullständig efterlevnad år 2004. Landet uppgav en 
efterlevnadsnivå på 94,7 procent – men hade nått denna först efter att ha strukit, eller 
”avfört”, 132 av de 302 (= 44 procent) problematiska inre vattnen som omfattades av 
direktivet i stället för att vidta nödvändiga åtgärder för att rena dem. Denna metod är inte 
förenlig med badvattendirektivet. Den strider dessutom mot artikel 10 i EG-fördraget som 
förpliktigar alla medlemsstater att vidta alla lämpliga åtgärder för att uppfylla sitt åtagande 
och att avstå från åtgärder som skulle kunna riskera att stadgans mål inte uppnås.

Kommissionen rättfärdigade sitt beslut genom att fastställa att en medlemsstat under vissa 
omständigheter kan anses följa badvattendirektivet om åtminstone 95 procent av de utsedda 
badvattnen uppfyller direktivets kvalitetsnormer. 

Varför belönar kommissionen Spanien för att olovligen ha avfört ett stort antal 
badområden från listan med så stort utrymme för skönsmässig bedömning? Vilket är 
lagstödet för detta utrymme särskilt i ljuset av artikel 10 i EG-fördraget? Anser inte 
kommissionen att denna tolerans mot Spaniens olagliga beteende gör narr av förfarandet 
enligt artikel 228? När avser kommissionen att vidta rättsliga åtgärder mot Spanien för att 
landet har avfört många inre badvatten från listan? 

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?

  
1 Mål C-92/96.
2 Mål C-278/01.
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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 rådets direktiv 91/271/EEG om rening av avloppsvatten från
tätbebyggelse (Bart Staes)

Sommaren 2004 fastställdes att Belgien hade underlåtit att följa direktiv 91/271/EEG om 
rening av avloppsvatten från tätbebyggelse. Sedan dess har den flamländska regeringen 
tillkännagivit att den tar itu med bristerna i politiken. Enligt det flamländska miljöverkets 
(VMM) årsrapporter om vattenkvalitet har dock förbättringen av vattenkvaliteten i 
Flandern stannat av trots stora investeringar för att förhindra direkta utsläpp i ytvattnet. 
Det huvudsakliga problemet är att det vid regn svämmar över för mycket orenat vatten i 
ytvattnet. VMM-rapporterna visar också att reningen av avloppsbelastningen inte har ökat 
de senaste åren. Hur bedömer kommissionen de framsteg som Flandern (och Belgien) har 
gjort när det gäller direktivet om rening av avloppsvatten från tätbebyggelse? Har det 
byggts en fullgod infrastruktur för att följa direktivet även om det nu står klart att denna 
infrastruktur inte fungerar?

12. Genomförande av nitratdirektivet och direktivet om allmänhetens deltagande
(Bart Staes)

Artikel 5 i nitratdirektivet 91/676/EEG föreskriver att medlemsstaterna utarbetar 
åtgärdsplaner för områden som har klassificerats som känsliga. I enlighet med 
artiklarna 2 och 3 samt bilaga I c till direktivet om allmänhetens deltagande måste
medlemsstaterna se till att allmänheten tidigt ges effektiva möjligheter att delta i 
utarbetandet och ändringen eller översynen av planer eller program, inklusive dem som 
avser nitratdirektivet. När de granskade åtgärdsplaner som nu beaktas av 
Europeiska kommissionen utarbetades fanns det dock inte något som helst samråd med 
allmänheten och därför ingen möjlighet att yttra sig. Anser kommissionen i det här 
avseendet att Flandern har genomfört direktivet om allmänhetens deltagande på rätt sätt?

13. Gruvavfallsdirektivet (Slovakien) (Gyula Hegyi)

Tournigan Gold Corporation (etablerat i Kanada) avser att öppna en guld- och 
silvergruva i Körmöcbánya (Kremnica, Slovakien). Förfarandet för att bevilja tillstånd 
för sådan verksamhet är för närvarande under utredning och snart skall det genomföras 
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ett förfarande för att bedöma miljöinverkan. Vad finns det för möjligheter att se till att 
den planerade gruvan följer det nya gruvavfallsdirektivet som snart skall publiceras i 
Europeiska unionens officiella tidning?

14. Genomförande av EU:s skogsvårdslagstiftning i Rumänien (Péter Olajos)

Det fortsätter att rapporteras om storskalig olaglig avverkning i Rumänien och det påstås 
att korruptionen har förhindrat effektiva åtgärder att stoppa detta förfarande. Bortsett från 
de direkta konsekvenserna för skogar och livsmiljöer i Rumänien drabbas angränsade 
medlemsstater såsom Ungern, som ligger nedåt floden från de kalhuggna områdena, av 
ökade översvämningar på grund av att ett överskott av vatten rinner ut i Tisza och andra 
floder i stället för att absorberas av skog.

Rumänien som anslutningsland borde redan ha vidtagit åtgärder för att genomföra EU:s 
miljöskyddslagstiftning (särskilt när det gäller skogslagstiftningen). Vilka åtgärder ämnar 
kommissionen nu att vidta för att se till att detta skadliga och olagliga förfarande stoppas 
innan konsekvenserna av avverkningen blir oåterkalleliga?


