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Europa-Parlamentets beslutning om gennemgangen af henstilling 2001/331/EF om 
mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne

Europa-Parlamentet,

– der henviser til Europa-Parlamentets og Rådets henstilling af 4. april 2001 om 
mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne (2001/331/EF),

– der henviser til meddelelse fra Kommissionen til Rådet, Europa-Parlamentet, Det 
Europæiske Økonomiske og Sociale Udvalg og Regionsudvalget om gennemgangen af 
henstilling 2001/331/EF om mindstekrav for miljøinspektioner i medlemsstaterne 
(KOM(2007)0707),

– der henviser til forretningsordenens artikel 108, stk. 5,

A. der henviser til, at Europa-Parlamentet og Rådet i 2001 vedtog henstilling 2001/331/EF, 
som indeholder ikke-bindende kriterier for planlægning, gennemførelse, opfølgning og 
rapportering for så vidt angår miljøinspektioner i erkendelse af, at der var stor forskel på 
medlemsstaternes inspektionsordninger,

B. der henviser til, at henstillingens formål var at styrke overensstemmelsen med 
Fællesskabets miljølovgivning og bidrage til en mere konsekvent gennemførelse og 
håndhævelse i alle medlemsstater,

C. der henviser til, at meddelelse KOM(2007)0707 udstikker Kommissionens holdninger  til
henstillingens videre udvikling bl.a. baseret på de rapporter, som medlemsstaterne 
indsendte angående deres gennemførelse af henstillingen, 

D. der henviser til, at det af meddelelsen fremgår, at de oplysninger, medlemsstaterne har 
indsendt vedrørende deres gennemførelse af henstillingen, er "ufuldstændige eller 
vanskeligt sammenlignelige”,

E. der henviser til, at medlemsstaternes indsendte oplysninger viser, at “kun nogle få har 
gennemført den [henstillingen] fuldt ud”, samt at “der stadig er stor forskel på den måde, 
miljøinspektionerne udføres i Fællesskabet”.

F. der henviser til, at denne situation med ufuldstændig gennemførelse ifølge Kommissionen 
til dels skyldes medlemsstaternes forskellige fortolkninger af henstillingens definitioner 
og kriterier og af rapporteringskravene,

G. der henviser til, at Kommissionen anerkender, at henstillingens anvendelsesområde er 
upræcist og ikke omfatter en række vigtige aktiviteter såsom Natura 2000, ulovlige 
affaldsoverførsler, registrering og godkendelse af kemikalier (REACH), begrænsning af 
visse farlige stoffer i produkter (f.eks. RoHS-direktivet om elektrisk og elektronisk 
udstyr), handel med udryddelsestruede dyrearter samt aktiviteter i forbindelse med 
genetisk modificerede organismer og produktansvarsordninger,
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1. bemærker med bekymring Kommissionens konklusion om, at fuld gennemførelse af 
miljølovgivningen i Fællesskabet ikke kan sikres, eftersom dette ikke blot fører til fortsat 
ødelæggelse af miljøet, men også til konkurrencefordrejning;

2. understreger, at god og ensartet håndhævelse af Fællesskabets miljølovgivning er af 
afgørende betydning, og at alt andet ville være i modstrid med befolkningens 
forventninger og underminere Fællesskabets ry for at være en effektiv vogter af miljøet;

3. er ikke enig med Kommissionen i, at problemet udelukkende bør løses ved hjælp af en 
ikke-bindende henstilling og gennem indførelse af særlige retligt bindende krav i 
sektorlovgivningen;

4. opfordrer indtrængende Kommissionen til i stedet  – inden udgangen af 2009 – at 
forelægge et forslag til direktiv om miljøinspektioner, som tydeliggør definitionerne og 
kriterierne og udvider anvendelsesområdet;

5. finder det af afgørende betydning at styrke Det Europæiske Netværk for Gennemførelse 
og Håndhævelse af Miljølovgivning (Impel);

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