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GENNEMFØRELSE AF EUROPÆISK MILJØLOVGIVNING

MØDE I UDVALGET OM MILJØ, FOLKESUNDHED OG FØDEVARESIKKERHED DEN
2.-3. MAJ 2007

GENERELLE SPØRGSMÅL

HORISONTALE SPØRGSMÅL

1. Klimabeskyttelse (Adamos Adamou)
Vi er alle enige om, at EU bliver nødt til at spille en ledende rolle med hensyn til 
international klimabeskyttelse, og at fælles handling på internationalt plan vil få afgørende 
betydning for, om vi kan finde en løsning, der er tilstrækkelig effektiv og afbalanceret til at 
kunne tackle udfordringerne i forbindelse med klimaændringen. EU har forpligtet sig til at 
begrænse drivhusgasemissionerne med 30 % inden 2020 under forudsætning af, at andre 
industrilande forpligter sig til at foretage lignende emissionsbegrænsninger. Der er dog 
truffet beslutning om, at EU kun vil være forpligtet til at begrænse drivhusgasemissionerne 
med 20 %, så længe der ikke er indgået nogen global aftale om målet på de 30 %.

Hvordan vil Kommissionen forklare denne forskel? Hvorfor er miljøbeskyttelse og også 
folkesundhed på lang sigt så afhængig af, hvad andre beslutter at gøre? Bør EU ene og alene
være afhængig af økonomiske kriterier og evalueringer af konkurrencedygtigheden?
Hvad planlægger Kommissionen at gøre for at lægge pres på USA for at få det til at 
overholde Kyoto-protokollen og forpligtelserne efter 2012?

2. EU-aktion til reducering af antallet af havfugle, der utilsigtet dør som bifangst (Bart 
Staes)
På mødet i Levnedsmiddel- og Landbrugsorganisationens (FAO) Fiskeriudvalg i 1999 
forpligtede EU sig til at udarbejde en EU-handlingsplan til begrænsning af bifangst af 
havfugle. Hvert år dør 300 000 havfugle, heraf 100 000 albatrosser, på verdensplan, 
hovedsageligt i forbindelse med langlinefiskeri, og mange af de ansvarlige fiskere er fra EU. 
I Kommissionens meddelelse om integration af miljøbeskyttelseskrav i den fælles 
fiskeripolitik (KOM(2002)186) er der fastsat et mål vedrørende udarbejdelse af forslag til 
fællesskabslovgivning om dette spørgsmål inden 2003. Kommissionens nyligt offentliggjorte 
meddelelse om stop for tab af biodiversitet inden 2010 indeholder samme mål, dog uden 
angivelse af en klar tidsfrist. Kan Kommissionen oplyse, hvilke fremskridt der er gjort med 
hensyn til dette spørgsmål?

GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER – SÆRLIGE TILFÆLDE

3. Forurening af Rába-floden (Peter Olajos)
Den eneste ungarske flod, der egner sig til kanosejlads, er floden Rába, som i årevis er blevet 
forurenet af industrianlæg beliggende langs floden på den østrigske side af grænsen, nemlig 
Lyocell-fabrikken, garveriet og det geotermiske kraftværk i Fürstenfeld. De store mængder 
spildevand, der ledes ud i floden, indeholder kemikalier, olie og også salt og får floden til at 
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skumme, hvilket ud over at have en ikke-forskønnende effekt skaber alvorlige økologiske 
problemer. Undersøgelser viser, at flodens biodiversitet konstant forringes som følge af 
denne forurening, og interessen for den økoturisme, det lystfiskeri og den vandsport, der var
afhængig af floden, er næsten helt aftaget.
I de seneste år har Østrig utallige gange lovet at stoppe forureningen og genoprette flodens 
oprindelige økologiske tilstand. Senest, nemlig den 27. februar 2007, meddelte den østrigske 
kansler, at der ikke ville blive ydet statstilskud til de fabrikker, der driver virksomhed i 
modstrid med EU’s regler, og hvor den anvendte teknologi skader miljøet. De tre 
ovennævnte fabrikker hører til i denne kategori.

I de seneste to år har jeg stillet to spørgsmål om samme emne til EU-institutionerne (en 
skriftlig forespørgsel af 9. december 2005 til Kommissionen om skummet i Rába-floden (P-
4838/05) og en mundtlig forespørgsel til mødeperioden i juni 2006 om selvsamme emne (H-
0075/06), som jeg stillede direkte til det østrigske formandskab). Spørgsmålene blev 
besvaret, men der er ikke siden blevet truffet konkrete foranstaltninger, så faktisk er 
situationen hele tiden blevet værre.

Hvad vil Kommissionen gøre for at stoppe forureningen af Rába-floden og ødelæggelsen af 
alt levende i floden? Hvordan vil Østrig for sit vedkommende håndhæve bindende 
miljøbestemmelser? Hvilken garanti mener Østrig der er for, at der vil blive fundet en 
passende løsning på problemet, der har stået på i mere end fem år?

4. Vedvarende energi (Roberto Musacchio)
I betragtning af, hvor vigtigt det er at vedtage passende foranstaltninger til forbedring af og 
støtte for vedvarende energi som understreget i alle de seneste meddelelser fra 
Kommissionen vedrørende klimaændring, spørger vi Kommissionen, om der ved italiensk
lov nr. 387 af 29. december 2003 efter dens opfattelse er tale om en sammenhængende 
gennemførelse af direktiv 2001/77/EF i italiensk lovgivning? Vores spørgsmål går især på, 
om det er foreneligt med direktivets mål blandt vedvarende energikilder at medtage energi 
produceret af hybridanlæg, navnlig energi produceret på grundlag af affald fra fossile 
brændstoffer, der køres til forbrændingsanlæg, selv om det ikke er bionedbrydeligt?

5. Spørgsmål til Kommissionen vedrørende medlemsstaternes gennemførelse af 
miljølovgivning (Evangelia Tzampazi)
I henhold til artikel 3 i direktiv 2001/77/EF om fremme af elektricitet produceret fra 
vedvarende energikilder kræves det, at medlemsstaterne fastsætter vejledende nationale mål
for elforbrug. I henhold til artikel 27 i lov nr. 3468 har Grækenland forpligtet sig til at sikre, 
at 20,1 % af dets elektricitet produceres fra vedvarende kilder inden 2010. Til trods for 
kravet om, at der skal vedtages en plan for udnyttelse af vedvarende energikilder, er dette 
endnu ikke blevet gjort, hvilket har resulteret i forsinkede projekter og skabt usikkerhed 
blandt investorer.

Mener Kommissionen, at målet på de 20 % kan nås inden 2010, og hvilke foranstaltninger 
vil den i benægtende fald træffe for at fremme elproduktion fra vedvarende energikilder i 
Grækenland? Agter den at henstille, at der fastsættes et bindende mål for elproduktion fra 
vedvarede energikilder på europæisk plan?
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6. Direktivet om udrangerede køretøjer (Chris Davies)
Føler Kommissionen sig overbevist om, at Det Forenede Kongerige overholder direktivets 
krav, og navnlig om, at alle køretøjer leveres til anerkendte behandlingsvirksomheder, og, at 
der i alle tilfælde udstedes en skrotningsattest?

7. Udpegning af Natura 2000-områder i Rumænien og Bulgarien:
Ifølge habitatdirektivet skulle Bulgarien og Rumænien indsende deres lister med forslag til 
Natura 2000-områder til Kommissionen inden deres tiltrædelse af EU den 1. januar 2007. 
Har disse to lande nu indsendt deres officielle lister over sådanne områder? Hvornår regner 
Kommissionen i benægtende fald med at modtage disse lister, og hvilke foranstaltninger er 
der blevet truffet på nationalt eller europæisk plan for at sikre, at potentielle Natura 2000-
områder ikke ødelægges i mellemtiden som følge af ulovlige aktiviteter?
Det rapporteres allerede, at en række områder, der er beskyttet ved national lovgivning, 
herunder potentielle Natura 2000-områder, i høj grad ødelægges af ulovligt byggeri, 
skovning og krybskytteri. Som eksempler herpå kan nævnes ulovligt opførte skifaciliteter i 
Pirin-naturparken i Bulgarien, ulovlig opførelse af ferieboliger i Stranzha-naturparken og 
andre områder langs den bulgarske sortehavskyst, ulovlig opførelse af turistfaciliteter og 
rekreative faciliteter i Ceahlau-naturparken i Rumænien og ulovlig skovning i Piatra 
Craiului-naturparken i Rumænien.

Har Kommissionen kendskab til disse ulovlige aktiviteter, og hvilke foranstaltninger agter
den at træffe sammen med de nationale regeringer i forbindelse hermed?


