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GENNEMFØRELSE AF EUROPÆISK MILJØLOVGIVNING

MILJØUDVALGETS MØDE DEN 23.-25. JUNI 2008

HORISONTALE SPØRGSMÅL

1. Kontrolmekanismer for EU-finansiering (S. Hassi)

Hvordan vil Kommissionen sikre, at fællesskabsmidlerne kun anvendes på projekter, som er i 
fuld overensstemmelse med EU's miljølovgivning?

Hvilke kontrolmekanismer anvender Kommissionen for at kontrollere den fulde overholdelse?

Hvilke mekanismer kan Kommissionen anvende til at inddrive beløb, der er udbetalt til 
projekter, som ikke var i overensstemmelse med fællesskabslovgivningen på miljøområdet?

Hvor mange projekter er blevet finansieret af Fællesskabet siden 2004 uden at være i fuld 
overensstemmelse med fællesskabslovgivningen på miljøområdet, og i hvor mange tilfælde har 
Kommissionen inddrevet uretmæssigt udbetalte beløb?
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GENNEMFØRELSE AF DIREKTIVER - SPECIFIKKE SAGER

2. Implementering af EU's affaldslovgivning i Italien (G. Sacconi)

Den 23. maj 2008 udstedte den italienske regering lovdekret nr. 90 om særlige foranstaltninger 
til håndtering af problemet med affaldsbortskaffelsessektoren i regionen Campania. 
Kan Kommissionen oplyse, om dette dekret er foreneligt med Rådets direktiv 1999/31/EF af 26. 
april 1999 om deponering af affald og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2006/12/EF af 5. 
april 2006 om affald?
Kan Kommissionen yderligere oplyse, om det pågældende dekret kan betragtes som værende 
tilstrækkeligt til at få den til at indstille de sager, som er anlagt mod Italien for to overtrædelser 
af EU-lovgivningen om beskyttelse af menneskers sundhed og miljøet fra de med affald 
forbundne risici?

3. Implementering af EU's affaldslovgivning i Italien (R. Mussachio)

Kommissær Dimas havde udmærket kendskab til affaldssituationen i Napoli. Vi satte stor pris på 
hans tale den 15. januar til Europa-Parlamentet og hans håbefulde løfte til lokale og nationale 
myndigheder i Italien om, at de ville være i stand til at afhjælpe situationen. Hvad er 
Kommissionens vurdering af det seneste italienske lovdekret nr. 90, som blev udstedt den 23. 
maj, navnlig med hensyn til tidsplaner og procedurer vedrørende de planlagte foranstaltninger 
samt identifikationer af nye bortskaffelsesmuligheder eller forbedring af eksisterende 
midlertidige lossepladser i Campania? Mener Kommissionen, at den planmæssige tid (syv dage), 
de menneskelige ressourcer (reduceret antal eksperter fra 60 til 50) og de tekniske midler, der 
stilles til rådighed for at opnå en vurdering af indvirkningen på miljøet i overensstemmelse med 
direktiv 85/337 og 97/11, er i overensstemmelse med EU-lovgivningen? I henhold til dekretet 
skal befolkningen kun inddrages i forbindelse med udbredelsesinitiativer for 
undervisningsministeriet og Rådets formandskab. Mener Kommissionen, at det italienske dekret 
klart henviser til direktiv 2003/4 og 2003/35 om gennemførelse af Århus-konventionen, som 
sikrer adgang til oplysninger og de berørte aktørers og befolkningens deltagelse i 
beslutningstagningen i forbindelse med affaldshåndteringsplaner som en af de centrale 
aktiviteter?

4. EU-finansiering af affaldsprojekter i Campania (M. Frassoni)

Ifølge rapporten om status over gennemførelsen af fællesskabsstøtterammen fra december 2007 
modtog den italienske region Campania 367.53 mio. euro fra Den Europæiske Fond for 
Regionaludvikling/Den Europæiske Socialfond til projekter vedrørende affald og genvinding af 
forurenet affald i perioden 2000-2006. 54 % af disse midler gik til 108 genvindingsprojekter, og 
resten gik til affaldsrelaterede projekter. Rapporten refererer til en stigning i procentdelen af 
særskilt affaldsindsamling i Syditalien fra 2,4 % til 10,2 % på grund af finansieringen.

I provinserne Napoli og Caserta ligger der imidlertid tonsvis og atter tonsvis af affald i gaderne. 
Og borgerne protesterer mod de nye lossepladser og frygter, at disse (illegalt) vil modtage giftigt 
affald, idet dette var tilfældet for de eksisterende lossepladser. Desuden vil den italienske 



DT\727105DA.doc 3/4 PE407.746

DA

regerings nyligt foreslåede dekret muligvis give grund til denne frygt, idet det indeholder mange 
dispensationer fra EU-lovgivningen.
1. Kan Kommissionen fremlægge en detaljeret liste over alle, som har modtaget finansiel støtte 

ud af disse 367.53 mio. euro? 

2. Kan Kommissionen bevidne, at hele beløbet udelukkende blev anvendt på projekter, som er i 
fuld overensstemmelse med fællesskabslovgivningen? I benægtende fald, hvor mange 
uberettigede projekter blev finansieret, og hvor mange inddrivelsesordrer blev der udsendt 
for uretmæssigt udbetalte beløb?

3. Hvilke foranstaltninger vil Kommissionen træffe for at sikre, at de 410 mio. euro, som er 
fastsat for perioden 2007-2013, rent faktisk bidrager til at løse Campanias affaldsproblem?

5. Implementering af EU’s affaldslovgivning i Grækenland (D. Papadimoulis)

Kommissionen har tidligere angivet, at for at overholde EF-Domstolens dom i sagen C-205/03 
forpligtede de græske myndigheder sig til at afskaffe alle ukontrollerede lossepladser inden den 
31. december 2008. Ifølge tidligere svar fra Kommissionen blev 814 ulovlige losseplads-
genopretningsprogrammer medfinansieret af Samhørighedsfonden i september 2007. 
Hvordan vurderer Kommissionen oplysningerne fra de græske myndigheder vedrørende de 
skridt, som er taget for at sætte en stopper for ulovlige lossepladser og anvendelse af EU-
finansiering? Hvad er den relevante udnyttelsesgrad?  Mener Kommissionen, at anvendelsen af 
ulovlige lossepladser vil ophøre inden slutningen af 2008? Hvad agter Kommissionen at gøre, 
såfremt de græske myndigheder endnu en gang undlader at opfylde deres forpligtelser til at 
gennemføre den relevante EU-lovgivning inden for fristen?

6. Gennemførelse af habitatdirektiverne i Polen (B. Sonik)

1. Vil Kommissionen i forbindelse med den polske regerings udarbejdelse af et komplekst 
program for forslagsstillelse til og udarbejdelse af kataloger for områder til det europæiske 
miljønetværk Natura 2000 tillade, at de områder, som allerede er fremsat i Natura 2000-
programmet (de foreslåede ændringer vil blive retfærdiggjort og foretaget på baggrund af 
særlige videnskabelige undersøgelser), ændres?

2. Vil Kommissionen, i betragtning af at Polen har fremført store områder til indføjelse i det 
europæiske miljønet Natura 2000 - i en størrelsesorden af 20.000-30.000 ha - tillade, at de 
inddeles i kategorier (f.eks. kategori 0 – ingen mulighed for handling; kategori 1 – begrænset 
mulighed og behov for en vurdering af indvirkningen på miljøet; kategori 2 – god mulighed 
for handling; kategori 3 – intet behov for en vurdering af indvirkningen på miljøet)? 
Kategorierne vil skulle afgøres på baggrund af særlige videnskabelige undersøgelser.

3. Ville det i tilfælde, hvor investering er vanskelig, være muligt at arrangere arbejdsmøder med 
de relevante organer i Europa-Kommissionen med henblik på at finde kompromisløsninger 
for at undgå, at allerede indledt arbejde forsinkes?

4. Kan Kommissionen give Polen organisatorisk og finansiel støtte til reorganiseringen af 
landets naturbeskyttelsestjenesters struktur?
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5. Kan Kommissionen, såfremt de finansielle ressourcer til visse investeringer er blokeret, 
foreslå foranstaltninger, som den polske regering kan træffe for at gøre det muligt at 
genoptage arbejdet? (Polen er villig til at give den nødvendige kompensation.)

7. Gennemførelse af habitatdirektiverne i Finland (S. Hassi, R. Myller)

Direktiv 92/43/EØF om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter udgør en hjørnesten i 
EU's natur- og biodiversitetspolitik. Natura 2000-netværket blev etableret under habitatdirektivet.

Regionen Pallastunturi i Finland er en del af Natura 2000-netværket. I Pallastunturi forekommer 
der adskillige naturlige habitattyper som f.eks. naturlige gamle løvskove med Fennoscandian 
hemiboreale, som i henhold til habitatdirektivet og dets bilag henhører under de typer af EU's 
virksomhedsområde, hvis bevarelse kræver udpegning som særligt bevaringsområde. På lokaliteter 
med disse typer skal medlemsstaterne etablere de nødvendige bevaringsforanstaltninger, herunder 
passende forvaltningsplaner, som er specifikt udformet til disse lokaliteter. Det fremgår tydeligt af 
direktivet, at alle planer eller projekter, der ikke er direkte forbundet med eller nødvendige for en 
lokalitets forvaltning, men som kan påvirke en sådan lokalitet væsentligt, enten individuelt eller 
sammen med andre planer eller projekter, skal vurderes med hensyn til deres indvirkninger på 
lokaliteten under hensyn til bevaringsmålsætningerne for denne.

På nuværende tidspunkt er der planer om at bygge et nyt hotelkompleks i regionen Pallastunturi. 
Dette kunne have alvorlige konsekvenser for regionens arter og habitater, og det er derfor meget 
vigtigt, at alle de nødvendige vurderinger foretages.
Vi vil gerne spørge Kommissionen om følgende: Hvordan kan Kommissionen overvåge områder 
som f.eks. Pallastunturi, der henhører under Natura 2000-netværket, og som er omfattet af kravene 
i habitatdirektivet? Hvordan kan Kommissionen sikre, at medlemsstaterne opfylder deres 
forpligtelser til at vurdere alle eventuelle risici for områdets habitat, og at vurderingerne af 
konsekvenserne for lokaliteten opfylder kravene i habitatdirektivet og Natura 2000-
bestemmelserne? På hvilket stadium undersøger Kommissionen projekterne i Natura 2000-
netværkets område? Kræver Kommissionen forhåndsoplysninger, inden byggeprocessen kan 
indledes?
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