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Revision af gennemførelsen af miljøreglerne: Kommissionen hjælper
medlemsstaterne med bedre at gennemføre EU's miljøregler for at beskytte
borgerne og forbedre deres livskvalitet
Bruxelles, den 5. april 2019
Et initiativ til forbedring af gennemførelsen af EU's politikker og regler på områderne for
cirkulær økonomi, natur og biodiversitet, luftkvalitet samt vandkvalitet og -forvaltning.
Kommissionen har i dag offentliggjort den anden revision af gennemførelsen af miljøreglerne som led i
det initiativ, den lancerede i 2016 for at forbedre gennemførelsen af den europæiske miljøpolitik og af
de i fællesskab aftalte regler i samtlige medlemsstater: Gennemførelsen af EU's miljøpolitik og lovgivning er ikke blot afgørende for et sundt miljø, men åbner også op for nye muligheder for
bæredygtig økonomisk vækst, innovation og beskæftigelse. Den fulde gennemførelse af EU's
miljølovgivning kunne skabe årlige besparelser for EU's økonomi på omkring 55 mia. EUR i
sundhedsomkostninger og direkte omkostninger for miljøet.
Karmenu Vella, kommissær med ansvar for miljø, maritime anliggender og fiskeri, udtaler: "Juncker er
fast besluttet på at bygge et Europa, der beskytter. Det er vores prioritet at sikre, at vores borgere
nyder godt af luft, vand og affaldsforvaltning af højeste kvalitet, og at vores naturkapital beskyttes.
Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne har til formål at hjælpe medlemsstaterne med at sørge
for netop det, ved at give dem de oplysninger og redskaber, de har brug for ."
Med revisionen kortlægges situationen med hensyn til gennemførelsen af miljøpolitikken og -reglerne i
hvert enkelt EU-land, og årsagerne til mangler bliver slået fast. Revisionen hjælper med at finde
løsninger på problemerne, inden de bliver presserende, og den har til formål at hjælpe de nationale
beslutningstagere ved at det fastlægges, hvilke prioriteter, der kræver deres opmærksomhed. Samtlige
af medlemsstaterne har anvendt det Peer-to-Peer-program, der blev oprettet i 2017 inden for
rammerne af revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne.
Pakken omfatter: 28 landerapporter, der viser status for gennemførelsen af EU's miljølovgivning og
mulighederne for forbedring i de enkelte medlemsstater en meddelelse, der indeholder konklusioner
og fælles tendenser på EU-niveau, samt anbefalinger til forbedringer i alle medlemsstaterne og en
fastlæggelse af de vigtigste prioriterede foranstaltninger.
Status med hensyn til de vigtigste politikområder
Revisionen viser, at atten af medlemsstaterne fortsat kæmper med høje koncentrationer af NOxemissioner (kvælstofoxider), og at det i femten lande er nødvendigt at reducere partikelemissionerne
(PM2.5 and PM10). I betragtning af luftforureningens indvirkning på sundheden har Kommissionen i
overensstemmelse med meddelelsen "Et Europa, der beskytter: Ren luft til alle" fra maj 2018 ud over
de mere målrettede håndhævelsesforanstaltninger indledt dialoger om ren luft med flere EU-lande.
Selv om de overordnede politiske rammer for den cirkulære økonomi er blevet styrket, er
affaldsforebyggelse fortsat en vigtig udfordring i alle medlemsstaterne. Hvad angår affaldshåndtering
er ni af medlemsstaterne på rette spor, og fem har allerede nået genanvendelsesmålene, men fjorten
medlemsstater er i risiko for ikke at nå 2020-målet for genanvendelse af kommunalt affald.
Miljøvenlige og effektive affaldshåndteringssystemer er en vigtig byggesten i vores cirkulære økonomi.
Der er, hvad angår vand, stadig meget, der skal gøres for fuldt ud at nå målene i
vandrammedirektivet, navnlig med hensyn til en god tilstand for vores vandområder inden 2027. I to
tredjedele af medlemsstaterne behandles byspildevand stadig ikke, som det burde. Yderligere
investeringer er afgørende for at nå disse mål, og EU vil fortsat støtte disse
gennemførelsesbestræbelser.
Hvad angår beskyttelse af natur og biodiversitet er Natura 2000-nettet fortsat vokset i land- og
havområderne. EU har allerede overgået målet om at udpege 10 % af sine kyst- og havområder som
beskyttede havområder inden 2020 som fastsat i konventionen om den biologiske mangfoldighed. Ikke
desto mindre er størstedelen af medlemsstaterne nødt til at fremskynde deres indsats med henblik på
fuldførelsen og forvaltningen af Natura 2000-nettet.
For så vidt angår klimaændringer har medlemsstaterne gjort gode fremskridt med gennemførelsen af

EU's klimalovgivning, og målene for 2020 vil sandsynligvis blive nået. Indsatsen i de enkelte
medlemsstater og på EU-plan skal dog intensiveres for at opfylde vores internationale forpligtelser i
henhold til Parisaftalen og forebygge de værste konsekvenser af klimaændringerne.
I forbindelse med revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne er der blevet indført et nyt værktøj,
Peer-to-Peer-programmet, for at tilskynde miljømyndighederne i de forskellige medlemsstater til at
lære af hinandens erfaringer på tværs af grænserne. Siden lanceringen deraf har alle medlemsstaterne
deltaget i mindst ét arrangement om emner som bl.a. cirkulær økonomi, luftkvalitet, regulering af
tømmer, natur og biodiversitet samt vandkvalitet.
Revisionen indeholder også en vurdering af en række faktorer, som kunne forbedre gennemførelsen
drastisk, såsom f.eks. miljøforvaltning. Kommissionen opfordrer medlemsstaterne til at forbedre
integrationen af miljømålene i andre politiske mål for at gøre den offentlige forvaltning mere effektiv
og virkningsfuld, samt til at være mere gennemsigtige med miljømæssigt relevante oplysninger. Der er
også mulighed for yderligere at inddrage de regionale og lokale myndigheder og andre interessenter i
forbindelse med håndteringen af de vigtigste gennemførelsesudfordringer.
Baggrund
Den første revisionspakke vedrørende gennemførelsen af miljøreglerne blev vedtaget i februar 2017.
Revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne bidrager også til arbejdet i forbindelse med
Kommissionens politik om bedre regulering, ved at der fokuseres på at forbedre gennemførelsen af den
eksisterende lovgivning og politik. Siden den første revisionspakke blev vedtaget, har mange af
medlemsstaterne gennemført nationale dialoger inden for dennes rammer om de prioriterede temaer,
der er påpeget i de enkelte landerapporter. I mange tilfælde er de regionale og lokale myndigheder og
centrale interessenter blevet inddraget. Hvis de i fællesskab vedtagne regler ikke gennemføres korrekt,
kan Kommissionen anlægge sag. For at undgå, at dette bliver nødvendigt, vil Kommissionen under
revisionen af gennemførelsen af miljøreglerne samarbejde med medlemsstaterne, således at de får
mulighed for at anvende EU's miljøpolitikker og -regler bedre.
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