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GENOMFÖRANDE AV GEMENSKAPENS MILJÖLAGSTIFTNING

MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 2–3 MAJ 2007

ALLMÄNNA FRÅGOR

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR 

1. Klimatskydd (Adamos Adamou)

Alla är vi överens om att EU måste inta en ledande roll ifråga om det internationella 
klimatskyddet. Gemensamma åtgärder på det internationella planet kommer att vara 
avgörande när det gäller att möta klimatförändringarnas utmaningar på ett verkningsfullt, 
effektivt och rättvist sätt och i den omfattning som krävs.   EU har åtagit sig att minska 
sina utsläpp av växthusgaser med 30 procent senast till 2020, under förutsättning att 
andra utvecklade länder åtar sig att minska sina utsläpp med liknande mängder. Man har 
emellertid beslutat att EU åtar sig att minska sina utsläpp endast med 20 procent så länge 
inget globalt avtal har kommit till stånd för en minskning med 30 procent. 
Hur förklarar kommissionen denna skillnad? Varför är miljöskyddet – och på lång sikt 
även folkhälsan – så beroende av vilka åtgärder andra beslutar sig för att vidta? Är det 
meningen att EU endast skall se till de ekonomiska och konkurrensmässiga värdena?  
Hur avser kommissionen att utöva press på USA för att man där skall efterleva 
Kyotoprotokollet och miljöåtaganden efter 2012?

2. EU-åtgärder för att minska oavsiktligt vållad död bland havsfåglar som bifångst
(Bart Staes)

Vid det sammanträde som fiskeriutskottet inom FN:s livsmedels- och 
jordbruksorganisation (FAO) höll 1999 förband sig EU att utarbeta en gemensam 
handlingsplan för att minska bifångsten av havsfåglar. Varje år dör ca. 300 000 
havsfåglar, varav 100 000 albatrosser, över hela jorden. De flesta av dem dör i samband 
med långrevsfiske och ofta utövas detta fiske från fartyg under EU-flagg. I 
kommissionens meddelande om fastställande av gemenskapens handlingsplan för att 
integrera miljöskyddskraven i den gemensamma fiskeripolitiken (KOM(2002)186) satte 
man upp målet att föreslå gemenskapslagstiftning på detta område senast 2003. Det 
nyligen offentliggjorda meddelandet från kommissionen om att hejda förlusten av 
biologisk mångfald senast till 2010 innehåller likaså denna målsättning, utan något tydligt 
sista datum. Skulle kommissionen kunna tala om vilka framsteg som nåtts i denna fråga?
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3. Föroreningen av floden Rába (Peter Olajos)

Den enda flod som lämpar sig för forsränning i Ungern är Rába och den har i åratal 
förorenats av industrianläggningar som ligger längs floden på den österriskiska sidan om 
gränsen, närmare bestämt fabriken Lyocell, ett garveri och Fürstenfeld 
jordvärmekraftverk. De stora mängder förorenat vatten som de släpper ut innehåller
kemikalier, olja och salt och gör att floden skummar. Förutom att det förfular området 
skapar detta också allvarliga ekologiska problem. Forskning visar att flodens biologiska 
mångfald stadigt minskar på grund av föroreningarna och att intresset för ekoturism, 
fritidsfiske och vattensport, vilket är beroende av floden, i det närmaste försvunnit.
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Österrike har under de senaste åren flerfaldiga gånger lovat att stoppa föroreningen och 
återställa flodens ekologiska balans. Den 27 februari 2007 meddelade 
Österrikes förbundskansler att de anläggningar som inte uppfyller EU-kraven och som 
använder sig av teknik som är skadlig för miljön skall erhålla stöd från staten. Bland 
dessa anläggningar finns de tre ovan nämnda. 
De senaste två åren har jag lämnat in två frågor om detta ämne till EU:s institutioner (en 
skriftlig fråga den 9 december 2005 till kommissionen om skummande vatten i floden 
Rába (P-4838/05) och en muntlig fråga till frågestunden i juni 2006 om samma ämne 
(H-0075/06) direkt till det österrikiska ordförandeskapet) och har också fått svar på dem. 
Inga konkreta åtgärder har dock följt och situationen har tvärtom förvärrats. 
Vad ämnar kommissionen göra för att stoppa föroreningen av floden Rába och den 
biologiska ödeläggelse som föroreningen leder till? Hur avser Österrike å sin sida att se 
till att bindande miljöregler efterlevs? Vilka garantier kan Österrike lämna för att man 
kommer att finna en lämplig lösning på den situation som har rått i över fem år?

4. Förnybar energi (Roberto Musacchio)

I alla nyligen offentliggjorda meddelanden inom Europeiska gemenskapen som behandlar 
klimatförändringarna har man lyft fram hur viktigt det är att vidta lämpliga åtgärder för
att förbättra och stödja förnybara energikällor. Vi undrar därför om Europeiska 
kommissionen är medveten om det enhetliga införlivandet av direktiv 2001/77 i den 
italienska lagstiftningen genom rättsakt nr. 387, såsom den utfärdades den 
29 december 2003. En del i meddelandet om förnybara energikällor handlar om den 
energi som produceras i hybrida energianläggningar, och om det faktum att man använder 
fossilt bränsleavfall genom att transportera det till förbränningsanläggningar trots att det 
inte är biologiskt nedbrytbart. Är denna del, såsom den är formulerad i EG-direktivet, 
förenlig med direktivets målsättning?

5. Fråga till kommissionen angående medlemsstaternas genomförande av 
miljölagstiftningen (Evangelia Tzampazi)

Enligt artikel 3 i direktivet 2001/77/EG om främjande av el producerad från förnybara 
energikällor måste alla medlemsstater ställa upp nationella vägledande mål för 
elanvändningen. I enlighet med artikel 27 i lag 3468 förband sig Grekland att se till att
20,1 procent av landets elektricitet skulle produceras från förnybara energikällor senast 
2010. Trots kravet på att anta en plan för utvecklingen av förnybara energikällor har detta 
ännu inte gjorts, vilket lett till att olika projekt fördröjts och att osäkerhet skapats bland
investerare.
Anser kommissionen att målet på 20 procent kan uppnås till 2010 och, om inte, vilka 
åtgärder kommer den att vidta för att främja elproduktion från förnybara energikällor i 
Grekland? 
Avser kommissionen att rekommendera att ett bindande mål sätts upp för elproduktion 
från förnybara energikällor på EU-nivå?

6. Direktivet om uttjänta fordon (Chris Davies)

Är kommissionen övertygad om att Förenade kungariket följer direktivets krav, särskilt 
att alla fordon bortskaffas vid auktoriserade behandlingsanläggningar och att 
skrotningsintyg alltid utfärdas?
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7. Att utse Natura 2000-områden i Rumänien och Bulgarien

Enligt direktivet om bevarandet av livsmiljöer skulle Bulgarien och Rumänien lämna in sina 
förteckningar över föreslagna Natura 2000-områden till Europeiska kommissionen senast 
vid deras anslutning den 1 januari 2007. Har de två länderna nu lämnat in sina officiella 
förteckningar? Om så inte är fallet, när förväntar sig kommissionen att få in förteckningarna 
och vilka möjligheter har man på nationell nivå eller EU-nivå att se till att eventuella 
Natura 2000-områden inte förstörs genom olagliga aktiviteter under tiden?
Det rapporteras redan att ett antal områden som är skyddade enligt nationell lagstiftning, 
inklusive eventuella Natura 2000-områden, påtagligt skadas av olaglig byggverksamhet och
skogsavverkning samt tjuvjakt och tjuvfiske. Som exempel kan nämnas olovligt uppförda
skidanläggningar i nationalparken Pirin i Bulgarien, olovligt uppförda semesterbostäder i 
naturparken Strandja och i andra områden runt Bulgariens Svartahavskust, olovligt uppförda
turist- och fritidsanläggningar i naturparken Ceahlau i Rumänien och olaglig 
skogsavverkning i nationalparken Piatra Craiului i Rumänien.
Är kommissionen medveten om dessa olagliga verksamheter? Vilka åtgärder planerar den 
att vidta gentemot de nationella regeringarna i denna fråga?


