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MUNTLIG FRÅGA O-0000/08
i enlighet med artikel 108 i arbetsordningen
från Miroslav Ouzký för utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
till rådet

Angående: Översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för 
miljötillsyn i medlemsstaterna 

Den 14 november offentliggjorde kommissionen ett meddelande (KOM(2007)707) om 
översynen av rekommendation 2001/331/EG om införande av minimikriterier för miljötillsyn i 
medlemsstaterna. I meddelandet stod det bland annat följande:

 De uppgifter som lämnats in av medlemsstaterna i många fall varit ”ofullständiga eller 
svåra att jämföra”.

 Miljötillsynen sköts fortfarande på mycket olika sätt av de nationella, regionala och 
lokala myndigheterna inom EU.

 Tillämpningsområdet för rekommendationen är inte tillräckligt omfattande, eftersom 
många viktiga verksamheter, såsom Natura 2000 och tillsynen över olagliga 
avfallstransporter.

 Tillsynsplanerna har i många fall inte genomförts och, i de fall sådana föreligger, finns 
ofta inte tillgängliga för allmänheten.

Det är av väsentlig betydelse att gemenskapens miljölagstiftning genomförs adekvat och 
konsekvent. Om så inte sker blir allmänheten sviken i sina förväntningar och EU framstår inte 
som en trovärdig väktare av miljön.

Kan kommissionen därför förklara:

1. Varför den bara vill ändra rekommendationen och varför den inte föreslår att det ska tas fasta 
på vad som sägs i rekommendationen om att det kunde läggas fram ett förslag till direktiv om 
miljöinspektioner?

2. Varför den inte tagit något helhetsbetonat grepp på problematiken, utan i stället föreslagit att 
kraven på miljöinspektioner ska ingå i de enskilda direktiven skilt för sig – något som 
ofrånkomligen blir tidsödande?

3. Varför den inte är beredd att använda ett direktiv för att definiera sådana termer som 
”inspektion” och ”revision”, vilka enligt vad kommissionens själv medger, ”har tolkats olika av 
medlemsstaterna”, när de inskrivits i rekommendationen.

4. Varför kommissionen inte är beredd att omvandla Impel till ett effektivt organ för miljötillsyn
med rätt att anmoda medlemsstaternas myndigheter till samarbete, eftersom det när allt kommer 
omkring är så, att kommissionen endast genom att inrätta ett sådant organ inte längre behöver 
vara hänvisad till dem som kommissionen söker utöva tillsyn över?
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