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Granskningen av genomförandet av EU:s miljöpolitik: Kommissionen hjälper
medlemsländerna med en bättre tillämpning av EU:s miljöregler för att
skydda medborgarna och förbättra deras livskvalitet
Bryssel den 5 april 2019
Ett initiativ till en förbättrad tillämpning av EU:s politik och regler om den cirkulära
ekonomin, natur och biologisk mångfald, luftkvalitet samt vattenkvalitet och
vattenförvaltning.
Kommissionen har i dag offentliggjort sin andra granskning av genomförandet av miljöpolitiken, som är
en del av dess initiativ från 2016 för att förbättra genomförandet av EU:s miljöpolitik och gemensamt
överenskomna regler i samtliga EU-länder. Genomförandet av EU:s miljöpolitik och miljölagstiftning är
inte bara avgörande för en sund miljö, utan öppnar också för nya möjligheter till hållbar ekonomisk
tillväxt, innovation och arbetstillfällen. Ett fullständigt genomförande av EU:s miljölagstiftning kan leda
till att EU-ekonomin årligen sparar omkring 55 miljarder euro på hälsokostnader och direkta kostnader
för miljön.
– Junckerkommissionen är helt inställd på att bygga ett Europa som skyddar, säger Karmenu Vella,
kommissionär med ansvar för miljö- havs- och fiskerifrågor. Vi prioriterar att hanteringen av luft,
vatten och avfall är av högsta kvalitet för våra medborgare och att vårt naturkapital skyddas. Syftet
med granskningen av genomförandet av miljöpolitiken är att hjälpa medlemsstaterna att förverkliga
dessa prioriteringar genom att förse dem med den information och de verktyg de behöver.
I granskningen kartläggs den miljöpolitiska situationen och genomförandet av reglerna i varje EU-land,
samtidigt som orsakerna till bristerna i genomförandet kartläggs. Den bidrar till att hitta lösningar
innan problemen blir akuta och syftar till att hjälpa nationella beslutsfattare genom att ange vilka
prioriterade områden som de måste uppmärksamma. Alla medlemsstater har använt sig av
programmet EIR P2P för utbyte av erfarenheter, som inrättades 2017 och som underlättar inlärningen
mellan miljömyndigheter.
Paketets innehåll: 28 landsrapporter som visar hur långt länderna har kommit i genomförandet av
EU:s miljölagstiftning, samt möjligheter till förbättringar i vart och ett av dem, och ett meddelande
med såväl slutsatser som gemensamma trender på EU-nivå samt rekommendationer om förbättringar
till samtliga medlemsstater med centrala prioriterade åtgärder.
Nuläget på de viktigaste politikområdena
Granskningen visar att arton medlemsstater fortsatt kämpar med höga utsläpp av kväveoxid (NOx) och
att femton länder behöver åstadkomma ytterligare minskningar av partikelutsläppen (PM2.5 och
PM10). På grund av luftföroreningarnas inverkan på hälsan har kommissionen i linje med sitt
meddelande från maj 2018 Ett EU som skyddar: Ren luft för alla dialoger om ren luft med flera EUländer och utöver mer riktade verkställighetsåtgärder.
Även om den övergripande politiska ramen för den cirkulära ekonomin generellt har lett till minskad
avfallsproduktion är det fortfarande en stor utmaning för alla medlemsstater. I fråga om
avfallshanteringen är nio länder på rätt väg och fem har redan nått målen för materialåtervinning,
men fjorton länder riskerar att inte uppnå 2020 års mål för den kommunala avfallsåtervinningen.
Sunda och effektiva system för avfallshantering är avgörande för vår cirkulära ekonomi.
I fråga om vattnet återstår mycket att göra för att uppnå målen i vattendirektiven, och i synnerhet
god status för att våra vattenförekomster senast 2027. Behandlingen av avloppsvatten från
tättbebyggda områden är fortfarande otillfredsställande i två tredjedelar av medlemsstaterna. Ökade
investeringar är avgörande för att uppnå dessa mål, och EU-medel kommer fortsatt att bidra till
genomförandeinsatserna.
När det gäller skyddet av natur och biologisk mångfald har Natura 2000-nätverket fortsatt att
byggas ut både på land och till havs. EU ligger redan över målet att avsätta 10 % av sina kust- och
havsområden till marina skyddsområden senast 2020 i enlighet med konventionen om biologisk
mångfald. De flesta medlemsstater måste dock påskynda arbetet med att färdigställa och förvalta
Natura 2000-nätverket.

I fråga om klimatförändringarna har medlemsstaterna gjort betydande framsteg i genomförandet av
EU:s klimatlagstiftning och sannolikt kommer 2020-målen att uppfyllas. Insatserna i varje medlemsstat
och på EU-nivå måste trots det intensifieras, om vi ska kunna efterleva våra internationella åtaganden
enligt Parisavtalet och förhindra de värsta följderna av klimatförändringarna.
Genom granskningen av genomförandet av miljöpolitiken har ett nytt verktyg – programmet för
erfarenhetsutbyte – införts för att stimulera miljömyndigheter från olika medlemsstater att lära av
varandras erfarenheter. Sedan programstarten har alla medlemsstater varit inblandade i åtminstone en
av de åtgärder som rör cirkulär ekonomi, luftkvalitet, reglering av timmer och trävaror, natur och
biologisk mångfald samt frågor om vattenkvalitet.
I granskningen görs också en bedömning av vissa faktorer som avsevärt skulle kunna förbättra
genomförandet, t.ex. styrning på miljöområdet. Kommissionen uppmanar medlemsstaterna att i högre
grad integrera miljömål med andra politiska mål, att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet
och ändamålsenlighet samt att vara öppnare med miljöinformation. Det finns också utrymme för
ytterligare engagemang från regionala och lokala myndigheter samt från andra berörda parter i
hanteringen av de främsta problemen med genomförandet.
Bakgrund
Det första paketet efter granskningen av genomförandet av miljöpolitiken antogs i februari 2017.
Granskningen av genomförandet av miljöpolitiken ligger i linje med kommissionens politik för bättre
lagstiftning, med fokus på att förbättra genomförandet av befintlig lagstiftning och politik. Efter
antagandet av den har många medlemsstater genomfört nationella dialoger om genomförandet av
miljölagstiftningen rörande de prioriteringar som betonas i rapporterna om dem. I många fall har
regionala och lokala myndigheter och viktiga aktörer deltagit. Om gemensamt överenskomna regler
inte genomförs på rätt sätt, kan kommissionen vidta rättsliga åtgärder. För att undvika en sådan
utveckling samarbetar kommissionen – genom processen kring granskningen av genomförandet av
miljöpolitiken – med medlemsstaterna för att möjliggöra en bättre tillämpning av politiken och reglerna
på miljöområdet.
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