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Miljö: standardisering och rationalisering av rapporter * 

Europaparlamentets resolution om att standardisera och rationalisera rapporteringen om 
genomförandet av vissa direktiv om miljön (2001/2275(INI)) 

 
Europaparlamentet utfärdar denna resolution 

– med beaktande av rådets direktiv 91/692/EEG av den 23 december 1991 om att 
standardisera och rationalisera rapporteringen om genomförandet av vissa direktiv om 
miljön1, 

– med beaktande av artikel 163 i arbetsordningen, 

– med beaktande av betänkandet från utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor 
(A5-0259/2002), och av följande skäl: 

A. Enligt direktiv 91/692/EEG är medlemsstaterna skyldiga att rapportera om genomförandet 
av 30 direktiv som rör luft, vatten och avfall. 

B. Skyldigheten att rapportera omfattar totalt cirka 100 direktiv, medan ytterligare cirka 
100 direktiv inte innefattar en sådan skyldighet. 

C. I flera av de internationella konventioner som medlemsstaterna undertecknat ingår 
dessutom en rapporteringsskyldighet. 

D. Informationen samlas in med hjälp av frågeformulär som sedan behandlas av Eurostat, 
Europeiska miljöbyrån och oberoende experter. 

E. I gemenskapens sjätte miljöhandlingsprogram uppmanas kommissionen att granska 
rapportsystemen i syfte att garantera en enhetlig rapportering av hög kvalitet samt 
jämförbara och relevanta miljödata. 

F. Syftet med att införa en rapporteringsskyldighet var att göra det möjligt för 
medlemsstaterna och kommissionen att bedöma framstegen när det gäller att genomföra 
miljölagstiftningen och att ge allmänheten en informationskanal. Medlemsstaternas 
misslyckande när det gäller rapporteringen har emellertid inneburit att det inte finns 
någon sådan heltäckande bild. 

Ett misslyckat system 

1. Europaparlamentet konstaterar att införandet av ett enhetligt rapporteringssystem för luft, 
vatten och avfall genom 1991 års direktiv har fått liten betydelse för att lösa det 
grundläggande problemet med utebliven rapportering på miljöområdet och att 
medlemsstaterna fortfarande inte lever upp till sina grundläggande skyldigheter att senast 
ett visst datum rapportera till kommissionen om genomförandet av miljödirektiven. 

                                                 
1  EGT L 377, 31.12.1991, s. 48. 



2. Europaparlamentet konstaterar att kommissionen sedan antagandet av direktiv 
91/692/EEG har inlett 19 överträdelseförfaranden mot medlemsstaterna på grund av deras 
underlåtenhet att rapportera i tid, och att offentliggörandet av sammanfattande rapporter 
regelbundet har skett för sent. 

3. Europaparlamentet konstaterar även att direktiv 91/692/EEG är begränsat till vissa 
sektorer och att hälften av de viktigaste punkterna i gemenskapens miljölagstiftning inte 
omfattas av någon rapporteringsskyldighet när det gäller genomförandet. 

4. Europaparlamentet påpekar att direktiv 91/692/EEG inte i detalj beskriver vad 
rapporterna skall innehålla, att de frågeformulär som tagits fram för att underlätta 
rapporteringen inte har harmoniserats och att de uppgifter som lämnas av 
medlemsstaterna inte möjliggör någon djupgående analys. 

5. Europaparlamentet anser att de frågeformulär som skickats ut enligt direktiv 91/692/EEG 
ger information som är svår att utnyttja, samtidigt som den är tidskrävande att samla in 
och behandla. Frågorna lyckas inte heller ge en användbar beskrivning av 
miljölagstiftningens faktiska effekter på miljön. Följaktligen tillför rapporteringsdirektivet 
inte något i sak, eftersom man inte kan visa att det entydigt kommer att kunna bidra till att 
förbättra den framtida miljöpolitiken. 

6. Europaparlamentet påpekar att kommissionens befintliga webbplatser inte lämnar 
systematisk information om rapportering eller ger enkel tillgång till individuella 
rapporter. Därför är det svårt att hitta relevant information och den övergripande bilden 
när det gäller rapportering blir mycket förvirrande. 

Tänkbara lösningar 

7. Europaparlamentet anser att kommissionen nu måste besluta sig för att ta 
rapporteringskraven på större allvar och följa upp fallen av utebliven rapportering med 
större omsorg och bättre insyn, eftersom den uteblivna rapporteringen kan försena hela 
tidsschemat när det gäller att förbättra genomförandet. 

8. Europaparlamentet anser att det finns behov av att skilja den mer grundläggande 
rapporteringen om överföringen från den mer subjektiva rapporteringen om 
EU-lagstiftningens effekter på miljösituationen, och rekommenderar därför att det 
grundläggande rapporteringskravet skall vara mycket enkelt och koncentreras till  

- datum för överföring till nationell lag, 
 
- det sätt på vilket direktiven överförs, 
 
- texterna till relevant nationell, regional och/eller lokal lag, 
 
- angivande av behöriga myndigheter, 
 
- beskrivning av metoderna för genomförande och av påföljderna om bestämmelserna 

inte följs. 
 
9. Europaparlamentet anser att ytterligare information bör bli föremål för särskilda 

rapporter. I annat fall kommer kommissionens resultat när det gäller att få fram rapporter 



och att förbättra genomförandet att bli ännu sämre. Parlamentet vill dock understryka att 
information som rör miljöuppgifter, beskrivning av strategiska åtgärder och effekter samt 
strategins effektivitet är viktig och har en kompletterande funktion. Dessutom anser 
parlamentet att kommissionen – i samarbete med EU:s miljöbyrå – kontinuerligt bör 
förbättra kvaliteten på informationen inom detta område. 

10. Europaparlamentet anser att det finns behov av mycket större öppenhet i 
rapporteringsprocessen, så att parlamentsledamöter, icke-statliga organisationer och andra 
får lättare att följa vad som sker. Europaparlamentet rekommenderar därför att 
kommissionen inrättar en webbplats för miljörapportering, där medlemsstaternas 
rapporter förtecknas och datum för de rapporter som skall lämnas in anges för samtliga 
gällande miljödirektiv tillsammans med en förteckning över alla länder som har uppfyllt 
rapporteringskravet eller som har brutit mot det. 

11. Europaparlamentet anser att kommissionen bör offentliggöra, och föra upp på 
ovannämnda webbsida, sammanfattande rapporter sedan den treåriga tidsfristen för 
rapportering om genomförandet av större miljödirektiv har löpt ut, även i de fall där 
sådana sammanfattande rapporter måste innehålla uppgifter om vissa länders fullständiga 
misslyckande när det gäller att skicka information, eftersom den dåliga PR som detta 
innebär för medlemsstaterna i fråga kan bli en sporre att göra bättre ifrån sig i framtiden. 

12. Europaparlamentet efterlyser mer kraftfulla och snabba genomförandeförfaranden, och i 
synnerhet ett bötessystem, där medlemsstater som inte senast vid fastställda datum förser 
kommissionen med detaljerad information, automatiskt och utan att ett formellt 
överträdelseförfarande inleds, skall betala böter på 10 000 euro per dag och ärende till 
dess de uppfyllt rapportkraven. 

Rapporteringskraven i ljuset av EU:s utvidgning 

13. Europaparlamentet understryker det mycket stora behovet av att inrätta ett förenklat, 
pålitligt rapporteringssystem innan EU:s utvidgning äger rum, eftersom det som nu är 
bristfälligt övervakat annars kommer att bli helt omöjligt att kontrollera efter 
utvidgningen. 

14. Europaparlamentet anser att kommissionen som ett led i revideringen av direktiv 
91/692/EEG borde lägga fram förslag som kräver att nya medlemsstater offentligt 
rapporterar sina framsteg varje år när det gäller att avveckla de övergångsarrangemang 
som gör det möjligt för dem att skjuta upp det fullständiga genomförandet av EU:s 
miljölagstiftning. 

° 

°    ° 

15. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till 
kommissionen och rådet. 
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