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Miljø: Standardisering og rationalisering af rapporter  

Europa-Parlamentets beslutning om standardisering og rationalisering af rapporterne om 
gennemførelse af miljødirektiver (2001/2275(INI)) 
 
Europa-Parlamentet, 
 
- der henviser til Rådets direktiv 91/692/EØF af 23. december 1991 om standardisering og 

rationalisering af rapporterne om gennemførelse af en række miljødirektiver1, 
 
- der henviser til forretningsordenens artikel 163, 
 
- der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø- og Sundhedsanliggender og 

Forbrugerpolitik (A5-0259/2002), 
 
A. der henviser til, at direktiv 91/692/EØF påbyder medlemsstaterne at indsende oplysninger 

om gennemførelsen af 30 direktiver vedrørende luft, vand og affald, 
 
B. der henviser til, at alle eksisterende indberetningsforpligtelser vedrører omkring 100 

retsakter, mens mindst 100 andre ikke indeholder sådanne krav, 
 
C. der henviser til, at internationale konventioner, som medlemsstaterne er tiltrådt, også 

forpligter dem til at aflægge rapport, 
 
D. der henviser til, at oplysningerne indsamles ved hjælp af spørgeskemaer og behandles af 

Eurostat, Det Europæiske Miljøagentur og uafhængige eksperter, 
 
E. der henviser til, at Kommissionen i Fællesskabets sjette handlingsprogram på 

miljøområdet opfordres til at gennemgå rapporteringssystemerne med henblik på sikring 
af ensartet rapportering af høj kvalitet og sammenlignelige miljødata og oplysninger, 

 
F. der henviser til, at hensigten med at indføre indberetningspligten var at give 

medlemsstaterne og Kommissionen mulighed for at foretage en vurdering af 
miljølovgivningens gennemførelse og at give offentligheden adgang til oplysninger 
herom, men eftersom medlemsstaterne har forsømt at aflægge rapport, tegner der sig ikke 
noget klart billede, 

 
Et system med mangler 
 
1. konkluderer, at indførelsen af et standardiseret rapporteringssystem vedrørende luft, vand 

og affald ved direktiv 91/692/EØF ikke har løst det grundlæggende problem med 
manglende rapportering i miljøsektoren, og at medlemsstater stadig forsømmer at opfylde 
deres grundlæggende forpligtelser med hensyn til inden en fastsat dato at aflægge rapport 
om gennemførelsen af miljødirektiverne til Kommissionen; 

                                                 
1  EFT L 377 af 31.12.1991, s. 48. 



 
2. bemærker, at selv efter indførelsen af direktiv 91/692/EØF har Kommissionen indledt 19 

overtrædelsesprocedurer mod medlemsstater, fordi de har forsømt at aflægge rapport i 
tide, og som følge af disse forsinkelser er offentliggørelsen af de sammenfattende 
rapporter ofte forsinket; 

 
3. bemærker desuden, at direktiv 91/692/EØF er begrænset til visse sektorer, og at der i 

forbindelse med halvdelen af nøgleområderne i Fællesskabets miljølovgivning ikke 
kræves nogen rapport om gennemførelsesforanstaltninger; 

 
4. gør opmærksom på, at direktiv 91/692/EØF ikke detaljeret fastsætter indholdet af 

rapporterne, at spørgeskemaerne, der skal lette rapporteringen, ikke er blevet 
harmoniseret, og at de oplysninger, som medlemsstaterne giver, ikke muliggør 
dyberegående analyser; 

 
5. mener ikke, at de spørgeskemaer, der udsendes i henhold til direktiv 91/692/EØF, giver 

oplysninger, der er lette at bruge, da det tager tid at indsamle og bearbejde dem; 
spørgsmålene tegner heller ikke et brugbart billede af, hvilken effekt miljølovgivning rent 
faktisk har på miljøet; derfor har rapporteringsdirektivet ikke tilstrækkelig værdi, idet det 
ikke giver oplysninger, der er klart brugbare til forbedring af den fremtidige miljøpolitik; 

 
6. understreger, at Kommissionens nuværende hjemmeside hverken giver systematiske 

oplysninger om rapportering eller let adgang til individuelle rapporter; derfor er de 
relevante oplysninger svære at finde, og det samlede billede af rapporteringen er meget 
forvirrende; 

 
Mulige forbedringer 
 
7. mener, at Kommissionen nu må beslutte at tage indberetningskravene mere alvorligt, og 

at den strengere og mere åbent må forfølge tilfælde af manglende rapportering, eftersom 
disse kan forsinke hele tidsplanen for en bedre gennemførelse; 

 
8. mener, det er nødvendigt at adskille den grundlæggende rapport om gennemførelse fra 

den mere subjektive rapport om EU-lovgivningens følger for miljøsituationen, og 
anbefaler derfor, at den grundlæggende rapport gøres meget enkel og fokuserer på: 

 
 - datoen for gennemførelse i national lovgivning 
 - gennemførelsesmåden 
 - den relevante nationale, regionale og/eller lokale lovtekst 
 - identificering af de ansvarlige myndigheder 

- fastsættelse af håndhævelsesmidler og straf for manglende overholdelse; 
 
9. mener, at yderligere oplysninger skal indeholdes i særskilte rapporter, ellers vil resultatet 

af Kommissionens arbejde med rapporterne og for en bedre håndhævelse blive endnu 
dårligere; understreger dog betydningen og komplementariteten af oplysninger, der 
vedrører miljødata, beskrivelse af politiske foranstaltninger, politiske virkninger og 
effektivitet; mener, at Kommissionen i samarbejde med Det Europæiske Miljøagentur 
også vedvarende skal forbedre kvaliteten af oplysninger på dette område; 

 



10. mener, at det er nødvendigt med langt større åbenhed omkring rapporteringsprocessen, 
således at medlemmer af Europa-Parlamentet, ngo’er og andre lettere kan kontrollere, 
hvad der sker; anbefaler derfor, at Kommissionen opretter en hjemmeside for 
miljøindberetning, hvor man kan se de rapporter, medlemsstaterne forelægger, datoerne 
for indlevering af rapporter med hensyn til alle gældende miljødirektiver sammen med en 
liste over de lande, der har opfyldt rapporteringskravene, og de lande, der ikke har opfyldt 
dem; 

 
11. mener, at Kommissionen bør offentliggøre sammenfattende rapporter efter udløbet af de 

treårige rapporteringsfrister for vigtigere direktiver og præsentere dem på en hjemmeside, 
også selv om sådanne sammenfattende rapporter eventuelt påviser, at visse medlemsstater 
helt har undladt at indsende oplysninger, idet en negativ offentlig omtale heraf vil kunne 
få de pågældende stater til forbedre situationen; 

 
12. opfordrer til, at der indføres mere holdbare og hurtigere gennemførelsesprocedurer, og 

navnlig et bødesystem, i henhold til hvilket de medlemsstater, der ikke forelægger 
Kommissionen detaljerede oplysninger inden udløbet af de retligt bindende frister, 
automatisk og uden anvendelse af formelle overtrædelsesprocedurer, skal betale en bøde 
pr. dag og pr. manglende oplysning, indtil indberetningskravene er opfyldt; 

 
Indberetningskrav i forbindelse med EU-udvidelsen 
 
13. understreger, at det er yderst påtrængende at etablere et ensartet og pålideligt 

indberetningssystem, før udvidelsen af EU finder sted, fordi det, der kontrolleres dårligt 
nu, ellers vil komme helt ud af kontrol efter udvidelsen; 

 
14. mener, at Kommissionen som led i revisionen af direktiv 91/692/EØF bør fremsætte 

forslag med krav om, at nye medlemsstater offentligt aflægger rapport om de årlige 
fremskridt med hensyn til afslutningen af de overgangsordninger, der tillader dem at 
udskyde den fulde gennemførelse af EU-miljølovgivningen; 

 
o 

o     o 
 
15. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen. 
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