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FORSLAG TIL EUROPA-PARLAMENTETS BESLUTNING

om midtvejsevaluering af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram
(2007/2204(INI))

Europa-Parlamentet,

− der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse nr. 1600/2002/EF af 22. juli 
2002 om fastlæggelse af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram1,

− der henviser til sin beslutning af 14. november 2006 om en tematisk strategi til 
beskyttelse og bevaring af havmiljøet2,

− der henviser til sin beslutning af 14. november 2006 om forslag til Europa-Parlamentets 
og Rådets direktiv om fastlæggelse af en ramme for Fællesskabets havmiljøpolitiske 
foranstaltninger (havstrategidirektivet)3,

− der henviser til sin beslutning af 25. april 2007 om temastrategi for bæredygtig udnyttelse 
af naturressourcer4,

− der henviser til sin beslutning af 26. september 2006 om en temastrategi for bymiljøet5,

− der henviser til sin beslutning af 13. november 2007 om temastrategi for 
jordbundsbeskyttelse6,

− der henviser til sin holdning af 14. november 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om rammebestemmelser om beskyttelse af jordbunden og om ændring af
direktiv 2004/35/EF7,

− der henviser til sin beslutning af 26. september 2006 om temastrategi for luftforurening8,

− der henviser til sin holdning af 26. september 2006 med henblik på vedtagelse af Europa-
Parlamentets og Rådets direktiv om luftkvaliteten og renere luft i Europa9,

− der henviser til sin beslutning af 13. februar 2007 om en temastrategi for genanvendelse 
af affald10,

− der henviser til sin holdning af 13. februar 2007 med henblik på vedtagelse af Europa-

                                               
1 EFT L 242 af 10.9.2002, s. 1.
2 EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 131.
3 EUT C 314 E af 21.12.2006, s. 86.
4 Vedtagne tekster, P6_TA/2007)0154.
5 EUT C 306 E af 15.12.2006, s. 182.
6 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0504.
7 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0509.
8 EUT C 396 E af 15.12.2006, s. 176.
9 EUT C 396 E af 15.12.2006, s. 103.
10 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 168.
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Parlamentets og Rådets direktiv om affald1

− der henviser til sin holdning af 23. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets direktiv om en ramme for Fællesskabets indsats for en bæredygtig anvendelse af 
pesticider2,

− der henviser til sin beslutning af 24. oktober 2007 om en temastrategi for bæredygtig 
anvendelse af pesticider3,

− der henviser til sin holdning af 23. oktober 2007 om forslag til Europa-Parlamentets og 
Rådets forordning om markedsføring af plantebeskyttelsesmidler4,

− der henviser til forretningsordenens artikel 45,

− der henviser til betænkning fra Udvalget om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed 
og udtalelser fra Udviklingsudvalget, Udvalget om International Handel, 
Regionaludviklingsudvalget og Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter
(A6-0000/2007),

A. der henviser til, at Europa endnu ikke befinder sig på sporet til en virkelig bæredygtig 
udvikling,

B. der henviser til, at et rent og sundt miljø er afgørende for menneskers velbefindende og 
gode sociale forhold, 

C. der henviser til, at dygtigt udformede miljøpolitikker også kan bidrage til andre 
målsætninger såsom at øge konkurrenceevnen, fremme den økonomiske vækst og styrke 
jobskabelsen,

1. finder det beklageligt, at midtvejsevalueringen af Fællesskabets sjette 
miljøhandlingsprogram er forsinket med to år, og beklager, at EU generelt ikke har 
overholdt tidsplanen for gennemførelsen af handlingsprogrammets foranstaltninger, i 
modsætning til hvad Kommissionen hævder i sin midtvejsevaluering; erindrer om, at det 
sjette miljøhandlingsprogram i modsætning til sin forløber blev vedtaget efter den fælles 
beslutningsprocedure som fastsat i EF-traktatens artikel 251; opfordrer EU til at gøre alt, 
hvad der står i dens magt, for at opnå de målsætninger, der er opstillet i det sjette 
miljøhandlingsprogram, da EU's troværdighed, hvis det ikke lykkes, vil blive svækket 
bl.a. hos de dele af offentligheden, der er bekymrede over miljøets tilstand;

2. bemærker, at anvendelsen af temastrategier, der er et nyt proceduremæssigt redskab, har 
givet den lovforberedende proces større betydning, skabt flere muligheder for at inddrage 
de berørte parter og er en mere strategisk fremgangsmåde i EU’s lovgivningspolitik; 
beklager imidlertid, at temastrategierne også har gjort den politiske beslutningstagning på
miljøområdet langsommere, idet de sinker formuleringen af konkrete forslag og 
vedtagelsen af de deraf resulterende foranstaltninger;

                                               
1 EUT C 287 E af 29.11.2007, s. 136.
2 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0444.
3 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0467.
4 Vedtagne tekster, P6_TA(2007)0445.
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3. finder det påkrævet at styrke det sjette miljøhandlingsprograms position som 
miljødimensionen i EU’s strategi for bæredygtig udvikling;

Temastrategier

4. mener, at EU har handlet konsekvent med hensyn til at opnå de klimadiplomatiske 
målsætninger, der er opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram; erindrer imidlertid om, 
at EU for så vidt angår målsætningerne og de prioriterede foranstaltninger vedrørende 
opbremsning af klimaændringerne ikke har opfyldt alle forpligtelser; er yderst bekymret 
over stigningen i transportemissioner og langsommeligheden i forbindelse med de 
foranstaltninger, der skal forbedre energieffektiviteten; erindrer Kommissionen om at 
offentliggøre en meddelelse om kvantificerede miljømål for et bæredygtigt 
transportsystem; forventer, at medlemsstaterne opfylder Kyoto-protokollens mål for 
reduktion af drivhusgasemissioner for de enkelte lande i 2012;

5. beklager, at målsætningen om at standse tabet af biodiversitet i 2010 sandsynligvis ikke 
vil blive nået, og at de foreslåede strategier for beskyttelse af havmiljøet og jordbunden 
ikke vil give konkrete miljøresultater i 2012; bemærker, at der er behov for en større 
indsats for at integrere biodiversitetspolitikken i andre politikområder; henleder 
opmærksomheden på behovet for en passende finansiering af Natura 2000;

6. mener for så vidt angår kemikalier, at Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 
1907/20061 af 18. december 2006 om registrering, vurdering og godkendelse af samt 
begrænsninger for kemikalier (REACH) og om oprettelse af et europæisk 
kemikalieagentur udgør et fremskridt i henseende til begrænsning af risici for mennesker 
og miljøet, selv om forordningen ikke på alle områder er i overensstemmelse med 
målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram; finder det beklageligt, at 
temastrategien vedrørende bæredygtig anvendelse af pesticider er blevet væsentligt 
forsinket, og at de foranstaltninger, der er truffet med henblik på at forbedre luftkvaliteten 
og bymiljøet og begrænse støj, ikke opfylder målsætningerne i 
miljøhandlingsprogrammet; opfordrer Kommissionen til at forelægge et revideret direktiv 
om nationale emissionslofter så hurtigt som muligt; mener, at det er nødvendigt at sikre, 
at direktivet om ekstern støj gennemføres fuldt ud;

7. bemærker, at der i forhold til de overordnede målsætninger for vandbeskyttelse, der er 
opstillet i det sjette miljøhandlingsprogram, ikke er nogen alvorlige problemer; opfordrer 
ikke desto mindre Kommissionen til at sikre, at vandrammedirektivet gennemføres fuldt 
ud, og til at reevaluere integreringen af EU’s vandbeskyttelsesforpligtelser i andre 
politikker; opfordrer Kommissionen til hurtigst muligt at forelægge et forslag til direktiv 
om reduktion af phosphorbelastningen i landbruget;

8. finder det beklageligt, at temastrategierne vedrørende naturressourcer og affald har 
udvandet målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram; beklager, at der ikke er 
blevet formuleret nogen konkrete målsætninger på europæisk plan med henblik på at 
afkoble økonomisk vækst fra ressourceudnyttelse; er enig i, at der er behov for en 
yderligere indsats inden for bioaffald for at fremme udviklingen væk fra deponering og 

                                               
1 EUT L 396 af 30.12.2006, s. 1.  Forordning som ændret ved Rådets forordning (EF) nr. 1354/2007 (EUT L 304 
af 22.11.2007, s. 1).
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sikre, at de bedste behandlingsmuligheder såsom dem, der bygger på mindskelse af 
klimaændringerne, bliver fulgt;

Gennemførelse og håndhævelse af eksisterende lovgivning

9. erindrer om, at en fuldstændig og korrekt gennemførelse af den eksisterende lovgivning 
er en prioritet, og mener, at det fortsat er afgørende med bindende lovgivning for at kunne 
løfte miljøudfordringerne; anmoder derfor EU’s budgetmyndighed om at forsyne 
Kommissionen, traktatens vogter, med de finansielle og menneskelige ressourcer, der er 
nødvendige for at kunne sikre det mest effektive tilsyn med gennemførelsen og 
håndhævelsen af den eksisterende lovgivning;

10. er ikke desto mindre bekymret over de forskellige forslag, der er fremkommet om, at der 
bør være færre og mindre bindende fælles bestemmelser, og at de bør erstattes af 
frivillige aftaler eller andre ikke-bindende foranstaltninger; gentager derfor, at der i 
forbindelse med bedre lovgivning bør fokuseres på utvetydige regler og standarder, på 
lovgivning, der er knyttet til aftalte målsætninger, og på bedre håndhævelse; 

11. støtter Kommissionens forslag om at styrke håndhævelsen af miljølovgivning på nationalt 
plan gennem en forbedret domstolsadgang og harmoniseret anvendelse af straffeloven; 
bemærker, at de præventive aspekter af strafferetten bidrager til en bedre håndhævelse og 
beskyttelse af miljøet;

Miljøincitamenter og reform af miljømæssigt skadelige subsidier

12. glæder sig over Kommissionens grønbog om markedsbaserede instrumenter til 
miljøpolitiske og andre beslægtede politiske formål; mener, at der i betragtning af de 
miljøindvirkninger, som alle produktions- og distributionsprocesser og forbrugsmønstre
er forbundet med, er behov for en mere udbredt anvendelse af markedsbaserede 
instrumenter;

13. bemærker imidlertid, at miljøbeskatning stadig kun anvendes i beskedent omfang og ikke 
viser nogen stigende tendens; opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at yde en 
større indsats med henblik på en miljøafgiftsreform, som gradvis flytter afgiftsbyrden fra 
velfærdsnegative afgifter (f.eks. på arbejdskraft) til velfærdspositive afgifter (f.eks. på 
miljøskadelige aktiviteter såsom ressourcebrug eller forurening); påpeger, at uanset 
kravet om enstemmighed på beskatningsområdet giver traktaterne mulighed for øget 
samarbejde, og henleder opmærksomheden på eksistensen af den åbne 
koordinationsmetode;

14. bemærker det engagement, der er blevet udvist for at fjerne miljømæssigt skadelige 
subsidier, men beklager, at der ikke ventes nogen konkrete skridt til en reform af 
miljømæssigt skadelige subsidier i den nærmeste fremtid;

Miljøpolitisk integration, internationalt samarbejde og incitamenter til innovation 

15. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en stærkere og mere 
sammenhængende miljøpolitisk integration i al EU’s politiske beslutningstagning; 
beklager manglen på integration såvel på tværs af de forskellige miljømæssige 
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rammebestemmelser og forberedelser af ny miljølovgivning som i lovgivning, der har 
andre primære målsætninger end miljøbeskyttelse;

16. mener, at der med henblik på at nå mere konkrete resultater i henseende til integration af 
miljømæssige overvejelser i andre økonomiske sektorer er behov for at udarbejde 
bindende sektormålsætninger og tidsplaner;

17. påskønner, at Kommissionen udviser et stærkt engagement i at styrke den internationale 
dimension af miljøpolitikken; mener, at det er nødvendigt at sikre miljøpolitisk 
integration i alle Europas eksterne aktioner og forbedre den internationale miljøstyring; 
opfordrer EU til at fortsætte med at fremme ambitiøse miljøpolitikker og -krav;

18. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at fremme en mere pragmatisk og 
horisontal udnyttelse af innovation og nye teknologier i alle EU-relaterede politikker, 
således at disse elementer kan komme til at spille en central rolle i forbindelse med 
styrkelse af miljøbeskyttelsen; understreger behovet for snarest muligt at indføre en "Top 
Runner"-tilgang for EU, dvs. et mere ambitiøst instrument til løbende forbedring af 
produktions- og forbrugsmønstre, der skal sikre, at alle produkter på EU's marked i 
fremtiden udvikles, produceres og anvendes i overensstemmelse med bæredygtige 
kriterier;

19. opfordrer EU til at vedtage virkeligt grønne udbudsregler med henblik på at fremme 
innovation og bæredygtige forbrugs- og produktionsmønstre;

Tiltag til adfærdsændring

20. påpeger, at der er behov for nye metoder til måling af velfærd, der bygger på en realistisk 
værdisættelse af miljøtjenester; mener, at da BNP ikke alene kan afspejle alle aspekter af 
og behov i et moderne samfund, er det ikke længere anvendeligt som et passende redskab 
til måling af velfærd og udvikling; opfordrer EU til at fremme udvikling og politisk 
anvendelse af en ny indikator, som integrerer de negative virkninger af økonomisk vækst
for vores miljø og sundhed, og som kan bidrage til indsatsen med at afkoble økonomisk 
vækst fra pres på miljøet; mener, at denne nye indikator bør fremme udviklingen af et 
integreret samfund og tilskynde til en bedre integrering af miljøhensyn i andre politikker;

21. mener, at Den Europæiske Union bør spille en ledende rolle i udviklingen af politiske 
muligheder, der kan bane vejen for radikale adfærdsændringer i forbrugs- og 
produktionsmønstre;

22. mener, at grundig information til borgerne bør betragtes som en prioritet; støtter kraftigt 
udviklingen af en klar og vidtrækkende mærkningsordning, da en sådan vil kunne yde 
forbrugerne en væsentlig bistand med at ”træffe det rette valg”, 

23. kræver, at Kommissionen eller et outsourcet organ, som handler på dens vegne, foretager 
en samlet vurdering af resultaterne af det sjette miljøhandlingsprogram inden 
færdiggørelsen af forslaget til det syvende miljøhandlingsprogram;

o
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o          o

24. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen samt 
medlemsstaternes regeringer og parlamenter. 
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BEGRUNDELSE

Midtvejsevaluering af Fællesskabets sjette miljøhandlingsprogram

Europa-Parlamentets Udvalg om Miljø, Folkesundhed og Fødevaresikkerhed har ladet 
udarbejde en vurdering af, hvordan Den Europæiske Union indtil videre har opfyldt sine 
forpligtelser under det sjette miljøhandlingsprogram, der vedtoges i 2002 og udløber i 2012. 
Denne vurdering har afsløret, at gennemførelsen af mange af de prioriterede mål i 
handlingsprogrammet er forsinket og nogle endda meget forsinket. Målt i forhold til de 
foranstaltninger, der hidtil er gennemført, ser det ikke ud til, at de prioriterede 
miljømålsætninger i programmet vil blive indfriet i 2012. Følgelig støtter vurderingen ikke 
den påstand, Kommissionen fremsætter i sin midtvejsevaluering, om, at EU generelt set 
overholder tidsplanen for gennemførelsen af de foranstaltninger, der er planlagt i 
handlingsprogrammet.

I forbindelse med vedtagelsen af det sjette miljøhandlingsprogram var der en indgående debat 
om fastlæggelsen af målsætningerne for hele EU på hvert af de prioriterede områder.
Parlamentets ordfører havde gerne set, at teksten kom til at indeholde nogle klarere 
kvantitative og kvalitative målsætninger foruden tidsplaner. Kommissionen støttede ikke 
vedtagelsen af klare målsætninger og tidsplaner. Efter Kommissionens opfattelse ville der 
blive taget hensyn til disse krav i de temastrategier, der skulle vedtages på grundlag af 
programmet. Temastrategierne er imidlertid skuffende. De indeholder ikke ret mange 
specifikke målsætninger, og i de tilfælde, hvor de gør det, bidrager de ikke til at nå 
målsætningerne for det sjette miljøhandlingsprogram. Et eksempel er direktivet om 
luftkvalitet, som stadig ikke er færdigbehandlet.

Ifølge den vurdering, som Parlamentet har bestilt, må det næsten samstemmende konkluderes, 
at Kommissionens beslutning om at forelægge konkrete forslag via temastrategierne generelt 
set ikke har ført til det ønskede resultat. Selv om det kan anføres, at de har forbedret 
deltagelsen af aktører og udviklet miljøpolitikkens strategiske dimension, har de på samme tid 
gjort miljølovgivningsprocessen langsommere, idet de har forsinket udarbejdelsen og 
vedtagelsen af specifikke lovforslag. Det største fremskridt er blevet gjort på de delområder af 
miljøhandlingsprogrammet, hvor der ikke er blevet udarbejdet særlige temastrategier. Med 
hensyn til de internationale klimaforpligtelser, f.eks., kan det hævdes, at EU indtil videre har 
levet op til sine forpligtelser.

Det sjette miljøhandlingsprogram indeholder incitamenter til at omlægge støtteordninger, der 
har en væsentlig negativ indvirkning på miljøet, og til at fremme bæredygtige 
produktionsmetoder og forbrugsmønstre ved hjælp af afgiftsredskaber. Desværre er der ikke 
gjort ret store fremskridt på disse områder, selv om en mere effektiv anvendelse af 
markedsbaserede redskaber ville kunne få stor betydning for opnåelsen af det sjette 
miljøhandlingsprograms målsætninger. Ligeledes bør der fortsat gøres bestræbelser på at 
udfylde hullerne i miljølovgivningen ved hjælp af nye lovforslag, og de fornødne midler bør 
afsættes, således at det kan sikres, at Fællesskabets miljølovgivning gennemføres korrekt i 
hver enkelt medlemsstat. 

Endelig skal der erindres om, at det sjette miljøhandlingsprogram til forskel fra sin forløber er 
vedtaget efter den fælles beslutningsprocedure, der er omhandlet i traktatens artikel 251. Det 
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er derfor endnu vigtigere end tidligere, at EU gør alt hvad der står i dens magt for at nå 
målsætningerne i det sjette miljøhandlingsprogram. Hvis dette mislykkes, vil det skade EU’s 
troværdighed, bl.a. i de dele af offentligheden, der er bekymrede over forringelsen af miljøets 
tilstand. 
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