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Revision af gennemførelsen
af miljøreglerne

DANMARK

Europa har ambitiøse love og politikker, der sigter mod at beskytte luften, vandet og naturen, fremme den cirkulære
økonomi og øge genvindingsraterne. Det er meget vigtigt at gennemføre disse, hvis vi skal nå vores miljømæssige
målsætninger. Derfor har Europa-Kommissionen lanceret Revision af gennemførelsen af miljøreglerne (EIR), som er et
redskab, der skal hjælpe landene med at tackle systemiske hindringer for miljømæssig integration ved at afdække
årsagerne til mangelfuld gennemførelse. EIR indebærer en fast proces med analyse, dialog og peer-to-peer-støtte. Dette
faktaark giver en oversigt over resultaterne af den anden EIR-pakke fra april 2019.

Landeprofil
Danmark er et typisk lavtliggende land, der er
karakteriseret ved en lang kystlinje og flere
hundrede øer. Det meste af landet er dyrket,
og 11 % er dækket af veje og bebyggede
områder. Gennemførelse af miljøpolitik er
konsekvent af høj standard i Danmark, men
der er stadig en udfordring med at opfylde
alle EU’s miljømæssige målsætninger.

Overordnet status, EIR 2019
✚✚ Danmark gør fremskridt i gennemførelsen af nitratdirektivet, og der
er tegn på mulige forbedringer af status for arter og levesteder, som
tidligere var berørt af næringsstofforurening.
✚✚ Med henblik på at forbedre luftkvaliteten er udledningerne af flere
luftforurenende stoffer blevet markant mindre i Danmark siden
EIR 2017. Udledningerne af fint partikelstøv er ligeledes faldet
mellem 2000 og 2016.
✚✚ 
Danmark har truffet passende foranstaltninger til at forbedre
affaldshåndtering og gennemføre de nuværende europæiske
affaldsmål.

EKSEMPLER PÅ GOD PRAKSIS FRA DANMARK
✚✚ Private køretøjer er den hyppigst anvendte transportform i Danmark, ligesom i de fleste andre medlemsstater. Det er
dog også ekstremt populært at cykle, og 20 % af alle køreture foregår på cykel. Offentlig transport står også stærkt og
transporterer 13 % af pendlerne i Danmark.
✚✚ Procentdelen af SMV’er, der tilbyder grønne produkter eller tjenesteydelser, samt andelen af danske virksomheder, der genererer hovedparten af deres indtægter fra grønne produkter og tjenesteydelser, er markant højere end gennemsnittet i EU.
✚✚ Danmark har fået anerkendelse for sin indsats for at skabe byområder, der er gode at bo i, hvor grøn infrastruktur spiller
en vigtig rolle. Københavns Kommune har vedtaget en politik, der skal give træer en højere prioritet i byen.

Miljø

Vigtigste udfordringer, EIR 2019
Naturbeskyttelse
Der er behov for yderligere at reducere presset
på naturen fra intensivt landbrug, herunder brugen af pesticider og næringsstoffer, især for at sikre den nødvendige og
rettidige reduktion af næringsstofforureningen i de danske farvande og i Østersøen. Der er ligeledes behov for flere indsatser
for at sikre, at Natura 2000-netværket forvaltes på en måde,
der sikrer gunstig bevaringsstatus for beskyttede levesteder
og arter. Danmark skal tilvejebringe tilstrækkelige ressourcer
til at opfylde målsætningen om at opretholde eller genoprette
arter og levesteder af fællesskabsinteresse med en gunstig
bevaringsstatus.

Luftkvalitet
De nyeste data for Danmark er positive, og der
er ikke rapporteret om overskridelser for 2017. Luftkvaliteten
er dog fortsat en kilde til bekymring, især i visse byområder.
Ifølge Det Europæiske Miljøagentur var luftkvaliteten årsag til
ca. 5 100 for tidlige dødsfald i Danmark i 2015. Landet skal

gøre en større indsats for at opfylde reduktionsforpligtelserne
for perioden 2020-2029 og for alle år fra 2030. Regeringen
lancerede pakken Ren luft i oktober 2018 for at reducere
luftforureningen i større byer, udfase diesel- og benzinkøretøjer
og nå de aftalte mål for reduktion af udledninger.

Forebyggelse af affald
Danmark har truffet passende foranstaltninger
til at forbedre affaldshåndtering og gennemføre de nuværende
europæiske affaldsmål. De begrænsede fremskridt viser dog,
at der er behov for en større indsats for at sikre overholdelse af
målene for genbrug af affald for perioden efter 2020. Dette vil
især kræve handlinger, som reducerer forbrænding (med energiudnyttelse) af kommunalt affald. Det anbefales desuden at
indføre nye politiske instrumenter, herunder økonomiske instrumenter, som fremmer forebyggelse af affald og gør det mere
økonomisk attraktivt at genbruge og genvinde affald.

Peer-to-peer-støtte
EIR støttes af værktøjet TAIEX-EIR Peer-to-Peer (EIR P2P), som finansierer peer-to-peer-læring mellem miljømyndigheder
i medlemsstaterne. I 2018 deltog Danmark i adskillige peer-to-peer-arrangementer tilrettelagt via dette værktøj, hvor
formålet var at udveksle viden og erfaringer om affaldshåndtering, gennemførelse af EU’s tømmerforordning og reduktion
af udledninger fra boligopvarmning.

Hele landerapporten om Danmark, de andre medlemsstatsrapporter samt meddelelsen »Revision af gennemførelsen af
miljøreglerne 2019: Et Europa, der beskytter sine borgere og giver dem bedre livskvalitet« findes her:

http://ec.europa.eu/environment/eir/index_en.htm
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