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GENOMFÖRANDET AV EU:S MILJÖLAGSTIFTNING

MILJÖUTSKOTTETS SAMMANTRÄDE DEN 23–25 JUNI 2008

ÖVERGRIPANDE FRÅGOR

1. Kontrollmekanismer för EU-finansiering (S. Hassi)

Hur ser kommissionen till att gemenskapsmedlen endast används för projekt som är fullständigt 
förenliga med EU:s miljölagstiftning?

Vilka mekanismer tillämpar kommissionen för att kontrollera att projekten är fullständigt 
förenliga?

Vilka mekanismer har kommissionen till sitt förfogande för att kräva tillbaka medel som har 
utbetalats för projekt som inte överensstämmer med gemenskapens miljölagstiftning?

Hur många projekt har finansierats av gemenskapen sedan 2004 som inte var fullständigt 
förenliga med gemenskapens miljölagstiftning och i hur många fall har belopp som utbetalats på 
felaktiga grunder betalats tillbaka till kommissionen?
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GENOMFÖRANDE AV DIREKTIV – SPECIALFALL

2. Genomförandet av gemenskapens lagstiftning om avfall i Italien (G. Sacconi)

Den 23 maj utfärdade den italienska regeringen lagdekret nr 90 om extraordinära åtgärder för att 
ta itu med avfallshanteringskrisen i regionen Kampanien.

Kan kommissionen ange om detta dekret är förenligt med rådets direktiv 1999/31/EG av 
den 26 april 1999 om deponering av avfall och Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2006/12/EG av den 5 april 2006 om avfall?

Kan kommissionen även ange om detta dekret kan anses vara tillräckligt för att dra tillbaka de 
förfaranden som har inletts mot Italien om två överträdelser av EU-lagstiftningen om skydd av 
människors hälsa och miljön mot risker som härrör från avfall?

3. Genomförandet av gemenskapens lagstiftning om avfall i Italien (R. Mussachio)

Kommissionsledamot Stavros Dimas var mycket väl medveten om den avfallshanteringskris som 
uppstått i Neapel. Vi uppskattade verkligen hans tal till Europaparlamentet den 15 januari i år 
och hans hoppingivande budskap till de lokala och nationella myndigheterna i Italien om att de 
skulle lyckas få bukt med situationen. Hur bedömer kommissionen det nyligen offentliggjorda 
italienska lagdekretet nr 90 av den 23 maj, som främst rör tidsplaner och förfaranden för de 
planerade åtgärderna samt identifiering av nya avfallsdeponier eller uppgraderingar av befintliga 
tillfälliga avfallslagringsanläggningar i Kampanien? Anser kommissionen att den planerade tiden 
för förfarandet (7 dagar), de personalresurser (antalet experter minskar från 60 till 50) och de 
tekniska hjälpmedel som tillhandahålls för att genomföra miljökonsekvensbedömningar i 
enlighet med direktiv 85/337/EEG och direktiv 97/11/EG är förenliga med EU-lagstiftningen? 
De enda åtgärder i dekretet som berör befolkningens deltagande är spridning av initiativ från 
utbildningsministeriet och rådets ordförandeskap. Anser kommissionen att det italienska 
direktivet är förenligt med direktiv 2003/4/EG och direktiv 2003/35/EG när det gäller 
genomförandet av Århuskonventionen för att garantera allmänhetens och berörda aktörers rätt till 
tillgång till information och deltagande i beslut om avfallshanteringsplaner som en av de centrala 
åtgärderna?

4. EU-finansiering av avfallsprojekt i Kampanien (M. Frassoni)

Enligt rapporten om situationen för genomförandet av gemenskapens stödram från 
december 2007 mottog den italienska regionen Kampanien 367,53 miljoner euro från 
Europeiska regionala utvecklingsfonden/Europeiska socialfonden för avfallsrelaterade projekt 
och återvinningsprojekt under perioden 2000–2006. Av dessa medel gick 54 procent till 
108 återvinningsprojekt och det resterande beloppet användes för avfallsrelaterade projekt. 
Enligt rapporten ökade procentandelen separat avfallsinsamling i södra Italien från 2,4 procent 
till 10,2 procent till följd av finansieringen.
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I provinserna Neapel och Caserta har emellertid tonvis med avfall samlats på gatorna. 
Medborgarna protesterar mot nya avfallsdeponier i rädsla för att dessa deponier (olagligt) mottar 
giftigt avfall, vilket var fallet med de befintliga deponierna. Dessutom kan dessa farhågor 
eventuellt vara motiverade med tanke på att det nyligen offentliggjorda förslaget till dekret från 
den italienska regeringen innehåller ett stort antal undantag från EU-lagstiftningen.

1. Kan kommissionen lämna en detaljerad förteckning över alla mottagare som har tilldelats stöd 
från dessa 367,53 miljoner euro?

2. Kan kommissionen intyga att hela detta belopp endast har använts för projekt som är 
fullständigt förenliga med gemenskapens lagstiftning? Om så inte är fallet, hur många olagliga 
projekt har finansierats och hur många återbetalningskrav har utfärdats för belopp som utbetalats 
på felaktiga grunder?

3. Vilka åtgärder har kommissionen för avsikt att vidta för att se till att de 410 miljoner euro som 
anslås för perioden 2007–2013 verkligen kommer att bidra till att lösa Kampaniens 
avfallsproblem?

5. Genomförandet av gemenskapens lagstiftning om avfall i Grekland (D. Papadimoulis)

Kommissionen har tidigare uppgett att de grekiska myndigheterna har lovat att stänga alla 
okontrollerade avfallsdeponier till den 31 december 2008 enligt EG-domstolens dom i 
mål C-205/03. Enligt ett tidigare svar från kommissionen fanns det 814 saneringsprogram för 
olagliga avfallsdeponier som samfinansierades av Sammanhållningsfonden i september 2007.

Hur bedömer kommissionen de upplysningar som de grekiska myndigheterna har lämnat om de 
åtgärder som de har vidtagit för att stänga olagliga avfallsdeponier samt om användningen av 
EU-medel? Vilken är den relevanta utnyttjandegraden? Anser kommissionen att det kan 
förutsättas att de olagliga avfalldeponierna kommer att upphöra med sin verksamhet till 
årsslutet 2008? Vad tänker kommissionen göra om de behöriga grekiska myndigheterna återigen 
underlåter att fullgöra sina åtaganden för att genomföra den berörda EU-lagstiftningen i tid?

6. Genomförandet av livsmiljödirektivet i Polen (B. Sonik)

1. Den polska regeringen har utarbetat ett komplicerat program för att föreslå och katalogisera 
områden som ska ingå i EU:s nätverk Natura 2000. Kommer kommissionen att tillåta att 
ändringar görs av de områden som redan har föreslagits för Natura 2000-programmet (de 
föreslagna ändringarna kommer att motiveras och utarbetas på grundval av vetenskapliga 
undersökningar)?

2. Med tanke på att Polen har föreslagit att mycket omfattande områden som uppgår till 
cirka 20 000–30 000 hektar ska ingå i Natura 2000-nätverket, kommer kommissionen att tillåta 
att de delas upp i kategorier (t.ex. kategori 0 – inga möjligheter till åtgärder, kategori 1 –
begränsade möjligheter och krav på miljökonsekvensbedömning, kategori 2 – goda möjligheter 
till åtgärder, kategori 3 – inget behov av miljökonsekvensbedömning)? Kategorierna kommer att 
fastställas på grundval av vetenskaplig forskning.
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3. Skulle det, i de fall där det är svårt att göra investeringar, vara möjligt att anordna arbetsmöten 
med kommissionens berörda tjänsteavdelningar för att enas om kompromisslösningar och 
därmed undvika avbrott i det arbete som redan har inletts?

4. Kan kommissionen tillhandahålla organisatoriskt och ekonomiskt stöd till Polen för att 
omorganisera landets naturskyddstjänster?

5. Kan kommissionen föreslå åtgärder som den polska regeringen kan vidta för att se till att 
arbetet återupptas om finansieringen av vissa investeringar skulle blockeras (Polen är villigt att 
ersätta detta på lämpligt sätt)?

7. Genomförandet av livsmiljödirektivet i Finland (S. Hassi, R. Myller)

Direktiv 92/43/EEG om bevarande av livsmiljöer samt vilda djur och växter utgör en hörnsten i 
EU:s politik för naturskydd och biologisk mångfald. Natura 2000-nätverket inrättades enligt 
livsmiljödirektivet.
Regionen Pallastunturi i Finland ingår i Natura 2000-nätverket. Det finns flera naturliga 
livsmiljötyper i Pallastunturi, t.ex. fennoskandiska hemiboreala äldre naturliga ädellövskogar, som 
enligt livsmiljödirektivet och dess bilagor utgör livsmiljötyper av gemenskapsintresse vilkas 
bevarande kräver att särskilda bevarandeområden utses. För de områden där dessa livsmiljötyper 
förekommer ska medlemsstaterna vidta nödvändiga åtgärder för bevarande, vilket innefattar 
utarbetande av lämpliga skötsel- och förvaltningsplaner särskilt för dessa områden. I direktivet 
anges det tydligt att alla planer eller projekt som inte direkt hänger samman med eller är 
nödvändiga för skötseln och förvaltningen av ett område, men som enskilt eller i kombination med 
andra planer eller projekt kan påverka området på ett betydande sätt, ska bedömas på lämpligt sätt 
med avseende på konsekvenserna för målsättningen när det gäller bevarandet av området.
För närvarande finns det planer på att bygga en ny hotellanläggning i Pallastunturi-regionen. Detta 
skulle kunna få allvarliga följder för regionens arter och livsmiljöer och det är följaktligen mycket 
viktigt att alla nödvändiga bedömningar genomförs.

Vi vill ställa följande frågor till kommissionen: Hur kan kommissionen övervaka områden som 
Pallastunturi, som tillhör Natura 2000-nätverket och omfattas av kraven i livsmiljödirektivet? Hur 
kan kommissionen se till att medlemsstaterna uppfyller sin skyldighet att bedöma alla möjliga 
risker för livsmiljön i det berörda området och att konsekvensbedömningen uppfyller kraven enligt 
livsmiljödirektivet och Natura 2000-bestämmelserna? I vilket skede granskar kommissionen 
projekt i Natura 2000-områden? Begär kommissionen in preliminära upplysningar innan 
byggnadsarbetet kan inledas?
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