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PRIORITEREDE FORANSTALTNINGER TIL BEDRE GENNEMFØRELSE AF
MILJØREGLERNE
I dette bilag opsummeres de prioriterede foranstaltninger i de 28 EIR-landerapporter1.
Prioriterede foranstaltninger

Medlemsstat(er)

Foranstaltninger hen imod en cirkulær økonomi
 Styrke den politiske ramme for at fremskynde overgangen til den cirkulære
økonomi i alle økonomiske sektorer, f.eks. for vand- og energibesparelser,
reduktion af affaldsmængden, genanvendelse af materialer og/eller udbredelsen
af markedet for sekundære råmaterialer.


Vedtage principper for den cirkulære økonomi, der tilskynder til
ressourceeffektivitetsforanstaltninger og øget genanvendelse, præstationer inden
for økoinnovation og investeringer i grønne produkter og tjenesteydelser.

Affaldshåndtering
 Indføre nye politikker, herunder økonomiske instrumenter, for at gennemføre
affaldshierarkiet yderligere, dvs. fremme forebyggelse og gøre genbrug og
genanvendelse mere økonomisk attraktivt, og/eller gennemføre de politikker, der
allerede er på plads.

AT, BG, CY, CZ, DE, EL,
EE, ES, HR, HU, IE, LV,
MT, PL, PT, RO, SK
AT, CY, EL, HU, IT, MT,
NL, RO, SK

AT, BG, CY, DE, DK,
EE, FI, IE, IT, LT, LU,
LV, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, UK



Forbedre funktionen af systemer til udvidet producentansvar i overensstemmelse
med de generelle minimumskrav, der er fastsat i affaldsrammedirektivet.

AT, CY, CZ, EE, EL, ES,
HR, HU, IT, LT, LV, MT,
PL, RO, SI, SK, UK



Flytte genanvendeligt og genbrugeligt affald væk fra forbrænding gennem
gradvis afvikling af subsidier til forbrænding eller gennem indførelse af en
forbrændingsafgift. Kanalisere disse indtægter i retning af foranstaltninger til
forbedring af affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

AT, BE, CZ, DE, DK, EE,
FI, IE, LT, LU, NL, PL,
PT, SE



Indføre og/eller gradvist øge deponeringsafgifter for at udfase deponering af
genanvendeligt
og
genvindeligt
affald.
Harmonisere
regionale
deponeringsafgifter. Kanalisere indtægterne i retning af foranstaltninger til
forbedring af affaldshåndtering i overensstemmelse med affaldshierarkiet.

CY, CZ, EL, ES, HR, HU,
IT, LT, LV, MT, RO, SI,
SK, UK



Fokusere på gennemførelsen af forpligtelsen til særskilt indsamling for at øge
genanvendelsesprocenten, herunder indsamling af bioaffald. Udvikle og
gennemføre
minimumsstandarder
for
servicestandarder
og/eller
støtteprogrammer for kommunerne.

BG, CY, CZ, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, HU, IE, IT,
LT, LV, MT, PL, PT, RO,
SI, SK, UK



Færdiggøre og/eller ajourføre affaldshåndteringsplanen/planerne
affaldsforebyggelsesprogrammet/programmerne.

ES, FR



Lukke deponeringsanlæg, der ikke opfylder kravene, og genoprette disse som en
prioritet.

BG, CY, EL, ES, IT, PL,
RO, SI, SK



Undgå at opbygge for stor infrastrukturkapacitet til behandling af restaffald
såsom mekanisk-biologiske behandlingsanlæg, forbrændingsanlæg og
deponeringsanlæg.

CZ, EL, LT, PL, SK

Sikre, at affaldsstatistikkerne er i overensstemmelse med Eurostats retningslinjer.
Sikre rettidige affaldshåndteringsdata og forbedre sammenhængen mellem dem.

CZ, IE, SI



1

og/eller

De prioriterede foranstaltninger er medtaget i hver landerapport på baggrund af de oplysninger, som Europa-Kommissionen råder over,
for at sikre lige behandling af alle medlemsstater. For at muliggøre sammenligninger er alle prioriterede foranstaltninger i dette bilag
blevet samlet i klynger af medlemsstater, der har modtaget tilsvarende anbefalinger. Derfor kan formuleringen i bilaget være mindre
specifik end i landerapporterne.

1

Natur og biodiversitet


Færdiggøre Natura 2000-udpegelsesprocessen, herunder på havmiljøområdet,
og/eller fastsætte klart definerede bevaringsmål og de nødvendige
bevaringsforanstaltninger for alle Natura 2000-lokaliteter, helst inden for
rammerne af områdeforvaltningsplaner eller tilsvarende instrumenter.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, ES, FI,
HR, HU, IE, IT, LT, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SI, SK, UK



Sikre, at Natura 2000-forvaltningsplanerne gennemføres effektivt
tilstrækkelig administrativ kapacitet og finansiering.

BG, EE, ES, EL, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, MT,
RO, SI, SK



Udvikle og fremme intelligente og strømlinede gennemførelsesmetoder, navnlig
for så vidt angår passende vurderingsprocedurer og tilladelsesprocedurer for
arter, for at sikre adgang til den nødvendige viden og de nødvendige data samt
styrke kommunikationen med interessenterne.

BG, CY, EE, EL, HU, IT,
LT, PT, RO, SI



Sikre passende håndhævelse af forbud mod jagt på og/eller fangst af beskyttede
fuglearter.

CY, ES, IT, MT



I højere grad integrere biodiversitetshensyn i andre politikker (navnlig inden for
landbrug, men også inden for fiskeri-, by- og infrastrukturplanlægning og
bæredygtig turisme) og fremme bedre kommunikation mellem aktørerne. Hvor
det er relevant, undgå yderligere fragmentering af levesteder og træffe
foranstaltninger til genopretning af konnektiviteten.

CZ, DE, DK, EL, ES, FI,
FR, HR, LU, NL, PT, SK

Give skovbrugere og landbrugere bedre incitamenter til i højere grad at beskytte
skove og græslandslevesteder. Sikre bæredygtig skovforvaltning og fremme
effektiv brug af biomasse.

FI, LT, LV, PL, SE, SK

Fortsat støtte det igangværende arbejde med et bæredygtigt partnerskab for
beskyttelse af biodiversitet, bæredygtig udvikling og tilpasning til og
imødegåelse af klimaændringer i nogle af regionerne i den yderste periferi og de
oversøiske lande og territorier.

FR, UK

Fortsat støtte kortlægning og vurdering af økosystemerne og deres tjenester samt
evaluering og udvikling af regnskabssystemer for naturkapital.

AT, BE, CZ, DK, EE,
HU, PT, SE, SK







med

Invasive ikkehjemmehørende arter
 Vedtage national lovgivning for at opfylde kravene i forordningen om invasive
ikkehjemmehørende arter (IAS) og underrette Kommissionen herom. Stille
passende data til rådighed.


Meddele listen over invasive ikkehjemmehørende arter og/eller de planlagte
udryddelsesforanstaltninger i landet. Indføre foranstaltninger, når de ikke findes.
Hvor det er relevant, undersøge den åbenbare mangel på data og søge måder til at
forbedre overvågningssystemet.

Beskyttelse af havmiljøet2
 Sikre
rettidig
indberetning
af
de
forskellige
elementer
i
havstrategirammedirektivet, der skal indgå i Kommissionens fremtidige
vurderinger.

AT, BE, CZ, EL, IE, PT,
RO, SE, SK, UK

CZ, DE, DK, EL, ES, FR,
HU, PT

DK, EE, EL, HR, LT, RO,
SI



Definere god miljøtilstand og/eller fastsætte tidsfrister for opnåelse af god
miljøtilstand. Fastsætte mål, når disse ikke findes.

BG, DE, ES, FI, IE, IT,
LV, MT, NL, PL, PT, SE,
UK



Tilvejebringe flere oplysninger om foranstaltninger til opnåelse af en god
miljøtilstand, indføre flere foranstaltninger med direkte indvirkning på
miljøbelastningen og kvantificere resultatet i form af forventet reduktion af
belastningen.

BE, BG, CY, DE, ES, FR,
IE, IT, LV, MT, NL, PL,
PT, SE, UK



Sikre regionalt samarbejde med medlemsstater, der deler den samme

BE, BG, CY, DE, ES, FI,

2

Flere medlemsstater rapporterede for sent om deres foranstaltninger til opfyldelse af kravene i havstrategirammedirektivet. For disse
lande finder kun den første prioritet anvendelse, da dataene er utilstrækkelige til at vurdere fremskridtene siden 2017 og skitsere nye
udfordringer.

2

hav(sub)region, med henblik på at tackle de fremherskende belastninger.

3

IE, IT, LV, PT, SE, UK



Sikre, at medlemsstatens overvågningsprogram gennemføres hurtigst muligt, og
at der aflægges rapport inden den fastsatte frist.

Luftkvalitet
 Træffe foranstaltninger til at reducere de vigtigste emissionskilder og opfylde
alle luftkvalitetsnormer ved at udvikle passende nationale programmer til
bekæmpelse af luftforurening.

BG, CY, ES, FR, IE, IT,
LV, MT, PL, UK

Alle medlemsstater



Fremskynde reduktionen af emissioner og koncentrationer af partikler (PM 2,5 og
PM10) ved at reducere emissioner fra energi- og varmeproduktion baseret på fast
brændsel. Fremme effektiv og ren fjernvarme og energieffektivitet i bebyggede
områder.

AT, BG, CZ, DE, EL, ES,
FR, HR, HU, IT, PL, RO,
SE, SI, SK



Reducere anvendelsen af kul til boligopvarmning for at begrænse emissionerne
af luftforurenende stoffer, f.eks. ved at bygge videre på "Coal regions in
transition" -initiativet.

BG, CZ, EL, HU, PL, RO,
SK



Fremskynde reduktionen af emissionerne af nitrogenoxid (NO x) og
koncentrationer af nitrogendioxid (NO2) ved yderligere at reducere
transportemissioner, navnlig i byområder. Dette kan også kræve forholdsmæssige
og målrettede restriktioner for køretøjers adgang til byområder og/eller
skattemæssige incitamenter.

AT, BE, BG, CZ, DE, EL,
ES, FR, HR, HU, IE, IT,
LU, NL, PL, PT, RO, UK



Reducere emissioner af ammoniak (NH3), f.eks. ved at indføre eller udvide
brugen af landbrugsteknikker med lave emissioner.

AT, DE, DK, ES, HR, IE



Reducere emissioner af andre flygtige organiske forbindelser end metan,
NMVOC'er (hvor det er relevant, for at overholde gældende nationale
emissionslofter).

DE, HU, IE, LU

Opgradere og forbedre overvågningsnetværket for luftkvalitet og sikre rettidig
indberetning af luftkvalitetsdata.

BE, BG, EL, IT, LU, RO,
SI, SK



Industrielle emissioner
 Gennemgå tilladelser og styrke kontrollen og/eller håndhævelsen med henblik på
at overholde nyligt vedtagne BAT-konklusioner.

Alle medlemsstater

Tackle luft- og/eller vandforurening som følge af emissioner fra anlæg inden for
en eller flere af følgende sektorer: elproduktion, intensiv fjerkræ- og svineavl,
affaldsbehandlingsaktiviteter, jern- og stålværker.

BG, CY, CZ, DE, EE, EL,
ES, FI, HR, HU, IE, IT,
LU, LV, NL, PT, RO, SK,
UK



Færdiggøre manglende støjhandlingsplaner.

BE, CY, CZ, DE, EL, ES,
FR, IT, PL, PT, RO, SE,
SK



Færdiggøre manglende støjkort.

BE, EL, ES, IT, PT, RO,
SK



Støj

Vandkvalitet og forvaltning af vandressourcer


Forbedre overvågningen og vurderingen af alle relevante kvalitetselementer
inden for alle vandkategorier i overensstemmelse med vandrammedirektivet.

BG, CY, CZ, DE, DK,
EE, FI, HR, HU, LV, MT,
PL, PT, RO, SE, SI, UK



Sikre rettidig vedtagelse og/eller indberetning af vandområdeplaner i
overensstemmelse med vandrammedirektivet.

AT, ES, EL, IE, LT



Sikre rettidig vedtagelse af risikostyringsplaner vedrørende oversvømmelser i
overensstemmelse med oversvømmelsesdirektivet.

ES, EL, IE



Sikre, at vandforurening fra bl.a. landbruget behandles effektivt i henhold til
nitratdirektivet og/eller vandrammedirektivet.

AT, BE, CY, CZ, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
IT, LT, MT, NL, PL, PT,
SE, SI, SK, UK



Træffe yderligere foranstaltninger til bekæmpelse af kemisk forurening
(udvikling af en mere stofspecifik tilgang og sikre, at indsatsprogrammerne er

BE, NL

4

baseret på en pålidelig vurdering af belastningerne).


Træffe yderligere foranstaltninger for at sikre god kvantitativ status/økologisk
vandføring i overensstemmelse med vandrammedirektivet (herunder sikring af,
at vandindvinding er omfattet af effektive tilladelser, måling og kontrol).

CY, ES, HU, IT, MT, PL,
PT



Tage skridt til at sikre gennemførelsen af foranstaltninger til håndtering af
hydromorfologiske belastninger.

SI



Tage skridt til at harmonisere forskellige regionale tilgange, navnlig hvad angår
definitionen af betydningen af belastninger i forhold til vandrammedirektivet.

IT



Sikre, at projekter, der potentielt kan påvirke vandområdernes tilstand, vurderes
grundigt og begrundes i overensstemmelse med kravene i vandrammedirektivet
(artikel 4, stk. 7).

BG, LU, PL, PT, RO, SE,
SK



Tage skridt til at styrke aspektet vedrørende offentlig deltagelse og aktiv
inddragelse af interessenter (vandområdeplaner/risikostyringsplaner i forbindelse
med oversvømmelser).

NL, SI, SK, UK



Tage skridt til at præcisere metoden til prioritering af foranstaltninger, herunder
anvendelse af cost-benefit-analyser i forbindelse med risikostyringsplanerne
vedrørende oversvømmelser.

AT, BE, BG, CZ, DE, EE,
ES, HR, HU, LU, LV, MT



Tage skridt til systematisk at overveje gennemførelse af naturbaserede løsninger
for at mindske risikoen for oversvømmelser.

CY



Tage skridt til at styrke klimaændringsovervejelser i risikostyringsplanerne
vedrørende oversvømmelser, herunder koordinering med den nationale strategi
for tilpasning til klimaændringer.

FI, IT, LV

Tage skridt til at forbedre integrationen af de successive trin af cyklussen for
risikostyring i relation til oversvømmelser i risikostyringsplanerne vedrørende
oversvømmelser.

DK, FR, PL, PT, RO



Tage skridt til at styrke koordineringen mellem risikostyringsplaner vedrørende
oversvømmelser og vandområdeplanerne.

SE



Tage skridt til at præcisere den retlige status for risikostyringsplanerne
vedrørende oversvømmelser.

LT



Hurtigt fuldføre gennemførelsen af direktivet om rensning af byspildevand for
alle byområder. Fortsat prioritere investeringer i byspildevandsanlæg, herunder
gennem en effektiv anvendelse af EU-midler, hvor det er muligt.

BG, CY, EL, ES, FR, HR,
HU, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, PL, PT, RO, SI, SK

Miljøfinansiering og investeringer
 Sikre tilstrækkelig finansiering, herunder ved at mobilisere investeringer og
anvende EU-midler, med henblik på at tackle de vigtigste miljøudfordringer, som
landet står over for.

AT, BG, DE, EL, ES, FI,
FR, HU, IT, LU, NL, PT,
RO, SE, SI, UK





Forbedre kapaciteten til effektivt at anvende EU-midler til miljøformål, herunder
forberede den næste finansieringsperiode 2021-2027.

Oplysning, offentlig deltagelse og adgang til klage og domstolsprøvelse
 Forbedre adgangen til geodata og -tjenester ved at styrke forbindelserne mellem
de nationale Inspire-portaler, identificere og dokumentere alle geodatasæt, der er
nødvendige for at gennemføre miljølovgivningen, og som minimum gøre dataene
og dokumentationen tilgængelige "uden ændringer" for andre offentlige
myndigheder og offentligheden gennem de digitale tjenester, der er omhandlet i
Inspire-direktivet.

CZ, EE, EL, HR, LT, LV,
PL, RO, SK

Alle medlemsstater



Fremme offentlighedens deltagelse i gennemførelsen af EU's miljølovgivning.

BE, CZ, HU, LT, PL, RO,
SI



Sikre, at miljø-NGO'er har retlig kompetence til at anlægge retssager vedrørende
miljøspørgsmål, i givet fald uden at det medfører prohibitivt høje omkostninger.

BG, CY, FI, HR, HU, IE,
LT, LU, MT, PL, RO



Bedre oplysning af offentligheden om adgang til klage og domstolsprøvelse.

AT, BE, CY, EE, EL, ES,
FI, FR, HR, IE, IT, LU,

5

LV, MT, NL, PT, RO, SE,
SK, UK
Sikring af overholdelse
 Bedre oplysning af offentligheden om fremme af overholdelse, overvågning og
håndhævelse.

Alle medlemsstater



Mere oplysning om, hvordan fagfolk, der beskæftiger sig med miljøkriminalitet,
samarbejder.

AT, BE, BG, DK, EL,
HR, HU, IE, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, SE, SI, SK,
UK



Forbedre den finansielle sikkerhed for erstatningsansvar i henhold til
miljøansvarsdirektivet og/eller vejledning i henhold miljøansvarsdirektivet
og/eller indsamling og offentliggørelse af oplysninger om miljøskader.

AT, BE, BG, CY, CZ,
DE, DK, EE, EL, FI, FR,
HR, HU, IE, IT, LT, LU,
LV, MT, NL, PL, RO, SE,
SI, SK, UK



Offentliggøre oplysninger om udfaldet af håndhævelsesforanstaltninger og om
opfølgningen på konstaterede overtrædelser af krydsoverensstemmelsesreglerne
vedrørende nitrat og naturen.

AT, BE, BG, CY, DE,
DK, EE, EL, ES, FI, FR,
HR, IE, IT, LT, LU, LV,
MT, NL, PL, PT, RO, SE,
SK, SI, UK

Miljømyndighedernes effektivitet
 Yderligere forbedre den overordnede miljøforvaltning (såsom gennemsigtighed,
inddragelse af borgerne, overholdelse og håndhævelse samt administrativ
kapacitet og koordinering).

Alle medlemsstater



Fuldstændig
gennemførelse
af
miljøkonsekvensvurdering (VVM).



Håndtere fragmenteringen på regionalt og lokalt plan ved at udvikle bedre
koordinationsmekanismer for miljøet.

EL, ES, IT



Fortsætte bestræbelserne på at strømline miljøvurderingsprocedurerne.

BE, CZ, HR

det

reviderede

direktiv

om

DE, LT

Internationale aftaler


Blive part i relevante multilaterale miljøaftaler ved at undertegne og ratificere de
resterende aftaler.

6

AT, BE, CY, CZ, EL, ES,
FR, IE, IT, LT, LV, MT,
PL, PT, RO, SI, SK

